ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 22 de desembre de 2009
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Raquel García Mesa, regidora
Susanna Villa Puig, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor
José Luís Rodríguez González, regidor del grup del NOPP
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP
Sònia Ramírez Domínguez, interventora
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental

Ordre del dia
Serveis Generals
1. Aprovar, si escau, la proposta d’acord referent a la resolució de les al·legacions i
l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de 2010.
2. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de
personal de l'exercici 2010, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del
Patronat Municipal d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets, SL.
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Desenvolupament de la sessió
Serveis Generals
1. Aprovar, si escau, la proposta d’acord referent a la resolució de les
al·legacions i l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de 2010
Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que el present punt tracta sobre
aprovar la proposta d’acord referent a la resolució de les al·legacions i l’aprovació
definitiva de les Ordenances fiscals de 2010. En aquest sentit, ja es va comentar
abastament en la darrera Junta de Portaveus i en la Comissió Informativa, de donar
compte de l’informe emès pel que subscriu i pel coordinador de l’Àrea de Territori, del
qual es desprèn que es desestima una primera al·legació formulada pel grup de Nova
Opció per Parets (NOPP), en relació a la modificació del tipus de l’impost de béns
immobles, en considerar que tècnicament és molt dificultós poder arribar a allò que es
proposa, en el sentit de mantenir el nivell impositiu igual que l’any passat, a causa
fonamentalment que es troben en un període de revisió cadastral.
Hi havia una sola al·legació que feia referència a la taxa per al subministrament
d’aigua potable. S’estima parcialment l’al·legació en el sentit que es fa evident a
l’Ajuntament que s’ha de buscar un mitjà per recuperar el que van deixar de percebre
aquelles persones que tenien dret a l’ampliació del primer tram en relació a la taxa de
subministrament d’aigua potable.
El secretari indica que pel que fa a la resta de les al·legacions es desestimen. En
aquest sentit es resolen les al·legacions i s’aproven definitivament les Ordenances
fiscals per a l’any 2010, que seran objecte de publicació tal com ho determina l’acord
del Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de 2009, d’aprovació provisional d’aquestes
mateixes Ordenances.
Intervé la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup va
presentar dues al·legacions, tal com ha resumit el secretari. Una, en el sentit de
demanar que l’impost sobre béns immobles tingui el mateix tractament que les altres
ordenances, que no s’han incrementat, per intentar ajustar aquest valor a
l’aproximació de l’increment zero, tot i que saben que no es pot complir exactament
aquest punt d’increment zero, perquè com ja s’ha dit que està sotmesa a unes
revisions i que es modifiquen anualment els valors de la base liquidable, però hi havia
la possibilitat d’ajustar el màxim possible a un increment zero al total del padró i al
màxim possible de rebuts a través de la modificació del tipus que s’aplica. No s’estima
aquesta primera al·legació.
La senyora Martí indica que la segona al·legació, malgrat que constava que els
habitatges que tenien quatre o més persones, si ho sol·licitaven es podia incrementar
amb una tarifa més reduïda, la tarifa del primer bloc, de passar dels 10 m als 13 m3.
Això s’havia d’haver aplicat a totes les persones o les famílies que ho van sol·licitar,
però no es va aplicar.
El NOPP proposa diverses solucions. Una potser incrementar el primer bloc
directament dels 10 als 13 m3, com fa l’Agència Catalana de l’Aigua amb l’impost de
sanejament.
Una altra possibilitat és complir a partir de l’any que ve la proposta que ja existia i pel
que fa al que s’ha deixat de bonificar als usuaris, optar per la bonificació que sembla
que és l’opció que recull la proposta d’acord o bé que els diners que la companyia, en
certa manera ha recaptat, i que havia d’haver bonificat als usuaris, que els invertís en
algun tipus d’obra local. Obra que no només hauria de preveure l’import que ha
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recaptat la companyia i que no ha bonificat als usuaris, sinó que es podria incrementar
com si fos un tipus de “sanció” per tal d’haver incomplit una proposta que l’Ajuntament
havia acordat.
Indica que al NOPP li sembla correcte que la proposta reculli la devolució dels
imports, però el fet de no recollir l’altra al·legació proposada, i que s’abstingués en
l’aprovació inicial, ara farà el mateix en aquesta proposta d’acord de l’aprovació
definitiva de les Ordenances fiscals del 2010.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i vota a favor, ja que és d’obligat
compliment l’impost sobre béns immobles, que es troba en un període de revisió, que
acabarà al 2013, per això no es pot congelar.
Espera que l’impost sigui el menys gravós possible de cara al proper exercici de 2010.
CiU està d’acord en què es desestimi l’al·legació, ja que CiU va recollir les paraules
del senyor alcalde relatives a què en el proper exercici de 2010 s’intentaria minimitzar
l’IBI, dintre dels paràmetres en els quals s’ha de bellugar, ja que estan en un període
de revalorització que finalitzarà al 2013.
Respecte a la segona al·legació, el seu grup felicita al grup de NOPP, ja que CiU no
s’havia adonat del problema, i el va sobtar que no s’apliqués la bonificació dels 10 m3
per persona i mes. Això el fa veure que en aquests temes i a nivell de corporació han
d’estar més a sobre. Creu que no hi ha hagut mala intenció per part de l’empresa
CASSA, sinó que ha estat un tema de criteris. Sap que CASSA s’ha posat les piles de
seguida i ha valorat el fet de no haver portat a terme la bonificació, del valor del qual
es parla, i s’ha compromès que durant el 2010 retornarà l’abonament corresponent a
les persones que tenen degudament controlades i estan dintre dels paràmetres.
El senyor Martorell continua explicant que és una bona solució, i vol fer palès que
aquestes qüestions no es poden deixar passar i haurien d’exigir a CASSA que intenti
que no torni a succeir, i que reconegui que ha estat un problema seu, sense cap mala
intenció.
La presidència explica que les Ordenances una vegada aprovades s’envien a la
Comissió de Preus perquè les informi. CASSA creia que no quedava recollit que la
bonificació fos aplicable en el tram de l’ús domèstic de l’Ajuntament, però sí les
bonificacions en el cànon de sanejament. S’ha posat fil a l’agulla per resoldre el
problema i alhora s’ha exigit a l’empresa CASSA que assumeixi els costos dels
beneficiaris que seran els mateixos que tenien dret a les bonificacions del cànon de
sanejament al 2009, els quals també les gaudiran en el consum d’ús domèstic.
La presidència reitera el compromís de l’equip de govern en les properes Ordenances
fiscals, sobre que l’impost sobre béns immobles tingui la mínima incidència possible
en els ciutadans.
La regidora del PP, la senyora Rueda, s’absté.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 13 (PSC-PM, CiU, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (NOPP, PP)
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Per tant i,
Vist l’escrit d’al·legacions amb número de registre d’entrada 15742 i data 9 de
desembre de 2009, presentat pel Grup Municipal de Nova Opció per Parets (NOPP),
respecte a l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de 2009, que acordava
l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 2010.
Vist l’informe emès pel secretari de la corporació i el coordinador de l’Àrea de Territori,
que seguidament es transcriu:

“En relació amb l’al·legació referida al coeficient
del tipus impositiu aplicable a l’impost de béns
immobles tal com es va exposar en la presentació de
la proposta aprovada provisionalment, els valors
cadastrals dels immobles de Parets del Vallès es
troben dins el períodes de reducció dels valors
aprovats que finalitzarà l’any 2013.
Aquest fet comporta que anualment s’incrementi el
valor cadastral dels immobles i que des de
l’Ajuntament
es
redueixi
el
tipus
impositiu
aplicable per evitar que l’increment de l’impost
sigui equivalent a l’increment del valor.
La
reducció
del
tipus
impositiu
aprovada
provisionalment, del 0,70 al 0,667 comporta no
incrementar 805 rebuts i que el 85% de les finques
cadastrals tinguin un increment menor de 30 €.
Així mateix la proposta del tipus aplicable als
valors cadastrals dels immobles s’ajusta a les
determinacions dels article 60 i següents del Text
refós de la llei d’hisendes locals, per això es
proposa
la
desestimació
de
les
al·legacions
formulades.
En relació amb les al·legacions relatives a la Taxa
pel subministrament d’aigua, i l’ampliació dels
trams de consum per als habitatges amb un nombre de
persones superior a tres, s’exposa el següent:
Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua es va
aprovar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua
per a les famílies de quatre o més membres, de
manera que en aquests casos i prèvia sol·licitud
s’afegien 3m3/persona/mes als límits de consum
d’aigua. Aquesta ampliació es realitzava tenint en
compte que als efectes del cànon de l’aigua existien
tres trams de consum; un primer tram de caràcter
social, fins a 10 m3/mes; un segon tram ordinari de
10 a 18 m3 de consum, i un tercer tram per consums
superiors.
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La tarifa del subministrament domèstic de l’aigua de
Parets es va adequar als trams de consum utilitzats
per l’Agència Catalana de l’Aigua en la tarifa
vigent per a l’exercici 2009, i en aquell exercici
es va preveure l’aplicació de l’ampliació dels trams
de consum en el cas que el nombre de persones per
habitatge sigui superior a tres, en la sol·licitud
formulada per CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL.
Aquesta sol·licitud juntament, amb l’estudi de
tarifes pel subministrament d’aigua, es va enviar,
una vegada aprovats provisionalment pel Ple de
l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2008, a la
Comissió de Preus de Catalunya.
Mitjançant resolució de la Comissió de Preus de 20
de gener de 2009 es van autoritzar les tarifes de
subministrament d’aigua a Parets, en la que no
constava l’aplicació de l’ampliació dels trams de
consum en el cas que el nombre de persones per
habitatge sigui superior a tres.
Per aquest motiu CASSA, Aigües i Depuració SLU no ha
aplicat durant l’esmentat exercici l’ampliació dels
trams en la tarifa del subministrament que sí ha
estat aplicada en el cànon de l’aigua.
En el present exercici s’ha reiterat en la
sol·licitud formulada i aprovada provisionalment pel
Ple de l’Ajuntament, l’aplicació de l’ampliació dels
trams de consum en el cas que el nombre de persones
per habitatge sigui superior a tres, i la mateixa
juntament amb l’estudi econòmic ha estat enviada a
la Comissió de Preus de Catalunya als efectes de la
seva aprovació.
En relació amb l’increment dels preus de la taxa pel
subministrament d’aigua, aquesta no ha tingut cap
increment en relació amb el primer tram del consum,
ja que el mateix té un caràcter social per tal de
facilitar
l’accés
a
l’aigua
a
un
cost
més
assequible, i en la resta de trams s’ha optat per
penalitzar aquells consums més elevats, per intentar
modificar el comportament dels usuaris, tal com
realitza l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant
l’aplicació del cànon de l’aigua.
Per
aquests
motius
es
proposa
desestimar
l’al·legació en allò que fa referència a la
modificació del tipus aplicable a l’impost sobre
béns immobles i estimar-se parcialment quant a la
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taxa pel subministrament d’aigua en allò que fa
referència a l’establiment de mesures per tal de fer
efectiva l’aplicació de l’aprovació del tram del
cànon de l’aigua per a famílies de quatre o més
membres, formulades pel Grup Municipal NOPP a la
proposta de modificació de les Ordenances fiscals de
l’exercici 2010, així com procedir a la seva
aprovació definitiva.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal de Nova Opció per Parets,
en els termes transcrits a l’informe emès pel secretari de la corporació i el coordinador
de l’Àrea de Territori.
2. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2010 i següents.
Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’article 15 – Calendari
fiscal, l’apartat 1 de l’article 34 – Pagament de la multa, l’apartat 3 de l’article 37 –
Òrgans de recaptació i l’apartat 1 de l’article 42 – Ajornaments i fraccionaments, és
coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí
Oficial de la Província de 29 de setembre de 2009.
3. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Núm.:
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
15
16
17
18

Ordenances Fiscals
Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Increment de valor dels Terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol
actuació en la via pública del paviment o les voreres
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions
anàlogues
Taxa per les Entrades de Vehicles a través de les Voreres, i les reserves de
Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de
qualsevol mena
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les Activitats i les instal·lacions
Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva,
orgànica, tractament i eliminació de residus
Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Taxa pel subministrament d’aigua
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19
21
23
24
25
26
27
31
35

Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per Llicències Urbanístiques
Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats
defectuosament o abusivament en la Via Pública
Taxa per la recollida de gossos i gats
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals
Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives
Taxa per al Servei de transport urbà

4. Aprovar la modificació dels criteris socioeconòmics del barem d’ajuts socials.
5. Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2010 seran
objecte de publicació, tal com determina l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de
novembre de 2009, d’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de
2010.

2. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del pressupost general i la
plantilla de personal de l'exercici 2010, integrat pel pressupost de la
pròpia corporació, del Patronat Municipal d'Ensenyament i de la societat
municipal HabitaParets, SL
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que
novament com tots saben es troben al davant d’un pressupost elaborat en un marc del
moment de crisi que es viu i aquest es veu clarament afectat per aquesta realitat.
Per fer més entenedora la seva exposició ha fet un esquema dividit en quatre
apartats. El primer apartat tracta sobre l’explicació del marc en què es troben referent
als ingressos i la consegüent reducció de la despesa que comportarà.
El segon apartat tracta sobre l’explicació referent a la voluntat de l’equip de govern de
continuar generant ocupació i activitat econòmica a partir de les inversions i dels fons
de conjuntura de crisi.
En el tercer apartat explicarà la voluntat de continuar donant suport a l’acció social i
finalment, amb la línia del que es va fer en les comissions informatives, facilitarà les
dades econòmiques generals del pressupost de 2010.
La senyora Lloret comença amb en primer apartat, que és l’explicació del marc, en
què es troben referent als ingressos i la consegüent reducció de la despesa.
Arran del control pressupostari trimestral que realitza l’Àrea d’Hisenda durant l’any,
han vist que durant l’any s’han cobert els ingressos previstos, però s’ha de tenir en
compte que l’any passat com va haver-hi una frenada dels ingressos, enguany han fet
una estimació més acurada i a la baixa dels ingressos. S’han assolit, però tenint en
compte que s’havia previst ja d’inici d’una manera molt acurada i més aviat tirant a la
baixa.
La senyora Lloret indica als oients que els ajuntaments bàsicament obtenen ingressos
provinents de les subvencions de la Generalitat i de la Diputació, els qual han avisat
que es baixaran. També obtenen ingressos de la participació dels tributs de l’Estat,
que ha comunicat de manera més precisa que es deixaran d’ingressar
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aproximadament uns 400.000 €. L’altra font d’ingressos, com tots saben, són les
taxes, els impostos i els preus públics, els quals s’han congelat, llevat de l’IBI, per això
també s’obtindran menys ingressos. Com hi ha menys ingressos, s’ha reduït la
despesa, principalment les relatives a actuacions de contenció de la despesa que
s’han centrat en el capítol II, de despesa corrent. S’ha contingut el capítol I i de
moment han intentat preservar el capítol IV, d’ajuts a les persones i les subvencions a
entitats. Tampoc es pot aplicar evidentment aquesta reducció al capítol III i IX, deute, i
tal com argumentarà més endavant tampoc és la voluntat de l’equip de govern fer-ho
en el capítol VI, d’inversions.
La regidora d’Hisenda continua explicant que pel que fa a la reducció de la despesa,
l’Ajuntament té un pla de contenció de la despesa, que es divideix en quatre
subapartats i durant tot aquest anys han treballat en aquesta línia. És un document
que van presentar en el Ple de l’any passat i durant l’any s’ha anat farcint d’iniciatives i
de propostes perquè es pogués comentar enguany en el pressupost.
El primer apartat són les mesures de contenció que afecten l’equip humà de
l’Ajuntament. Continuaran també amb la congelació dels sous i les retribucions dels
regidors de l’Ajuntament i les subvencions a grups municipals, com es va fer l’any
passat.
Hi haurà personal de l’Ajuntament que s’haurà de redistribuir, ja que es continua amb
la política de reducció de lloguers, i tot i que aquesta proposta s’està acabant de
definir, ja saben que la mesura suposarà un estalvi de 29.500 €.
La senyora Lloret continua exposant que tampoc s’han renovat contractes com el de
l’assessor jurídic de Recursos Humans i d’altres que en el 2009 s’havien previst i que
al 2010 s’han suprimit, tot això suposa una reducció de la despesa de la partida
d’estudis, assessoria i treballs tècnics en 55.160 €.
El segon apartat del pla de contenció, relatiu a les mesures de contenció entorn
l’estalvi energètic i els contractes de serveis. Han mirat de reduir les despeses de
consum, i s’ha aconseguit en el cas de la telefonia mòbil i la telefonia fixa, un estalvi
de 20.000 €. Recorda que l’any passat ja va haver-hi un estalvi important i aquest any
hi ha 20.000 € més de reducció.
Treballen en la reducció de la despesa d’energia elèctrica. Els fruits encara no són
palesos, però els resultats de reducció econòmica arribaran, ja que tècnicament
s’apliquen un seguit de mesures que donaran els seus resultats de la mateixa manera
que ha passat amb la telefonia mòbil, que els primer anys s’invertia en el servei i ara
finalment s’ha arriba a fer palès l’estalvi real.
La senyora Lloret manifesta que s’ha previst en aquesta línia una inversió que ajudarà
a reduir la despesa i generar estalvi energètic, com es pot veure en la documentació
facilitada, hi ha una partida d’inversió de 114.000 € per invertir i reduir de mica en
mica el consum energètic.
Com es va explicar en l’últim Ple s’ha fet una reserva de crèdit de 230.000 € a partir
del fons d’estalvi energètic i totes aquestes mesures, actualment encara no són una
realitat de reducció, però l’equip de govern treballa en aquesta línia perquè ho pugui
ser en els propers anys.
Una altra reducció que s’ha produït en la mesura de l’estalvi energètic són els llums de
Nadal. Si ho recorden l’any passat ja va haver-hi una reducció important i aquest
exercici es torna a reduir en 18.500 €.
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Un tercer apartat del pla de contenció de la despesa tracta sobre les mesures de
contenció entorn la publicitat i les atencions protocol·làries. En aquest aspecte hi ha
hagut una reducció de la despesa en publicitat de 6.250 € i la partida d’atenció
protocol·lària s’ha reduït en la seva globalitat, llevat d’aquelles partides més
institucionals com són les medalles de la Vila, que no s’han pogut reduir, però sí en la
resta de partides.
Finalment el pla de la despesa també preveia les mesures de contenció de la reducció
o eliminació d’activitats. L’any passat es va fer un esforç molt important per reduir
activitats i enguany s’han reduït algunes, sobretot redefinir-les i eliminar d’altres. De
manera global en aquest apartat s’han reduït 72.500 €.
Com a conclusió d’aquest apartat, i el que ha suposat el fet d’ingressar menys és la
resposta de reduir despesa, dir que amb totes aquestes mesures incloses en el pla de
contenció de la despesa del pressupost de 2010, en el capítol II, de despeses
corrents, es redueix en un 0,32%. En el capítol I es conté l’increment a un percentatge
del 0,32% en l’Ajuntament, i del 0,58% en el Patronat.
Cal dir tal com ha anat explicant, que l’esforç de reducció que s’ha fet aquest any de
reducció ha estat més acurat i més dur, ja que en l’exercici anterior ja es va aplicar
també una reducció de la despesa important, i aquest any la realitat és que es tenen
menys ingressos, i per això la reducció ha estat més important.
La senyora Lloret indica que fins aquí arriba la primera part de la seva intervenció. El
segon punt relatiu a l’explicació de la voluntat de l’equip de govern de continuar
generant ocupació i activitat econòmica a partir de les inversions i dels fons de
conjuntura de crisi, ha de dir que treballen en aquest objectiu, i el quadre d’inversions
pel que fa al 2010 recull uns guanys que es destinaran 3.500.000 € a inversions,
aquest import està a banda del 1.500.000 € que el fons estatal per a l’ocupació i la
sostenibilitat local ha atorgat el govern central.
Dels 3.500.000 € un 46,42% es finançarà amb subvencions que la seva majoria
provenen de la Generalitat, de la Diputació i de l’Estat, dintre del Pla Avanza.
Concretament 1.689.000 €. No hi haurà provisió de quotes urbanístiques i amb
ordinari es finançaran 100.000 € i amb aprofitaments urbanístics no es finançarà res,
ja que l’any passat no van arribar al que havien previst, aquest any s’han elimininat,
per precaució. Amb préstec es finançaran 1.850.000 €.
La quantitat de diners finançats amb préstec, enguany s’han reduït envers els de l’any
passat, però s’han augmentat quant a la previsió inicial, ja que no han arribat els
aprofitaments urbanístics del Sector Circuit i com que la crisi econòmica no ha millorat
continuen apostant per la inversió com a motor econòmic i ocupacional.
Si es mira amb detall el quadre d’inversions, hi ha inversions que ja estan previstes
per a l’any 2011 i es preveu en aquell any, quan el préstec que es demani sigui
menor.
A continuació anomenarà algunes de les inversions previstes per al 2010. Una de les
quals s’executaran és en el Barri Antic, sobretot en el carrer Barcelona i el carrer
Raval. Es construirà una nova escola bressol. S’ha consignat una partida per les
noves pistes d’atletisme.
Pel que fa al procés participatiu d’enguany es farà el Rockodrom, millores a les pistes
esportives de Can Butjosa, sanitaris al Parc de la Linera. En el Parc Fluvial, en el
passeig es farà un arranjament a nivell d’enllumenat, de mobiliari, destinat als
ciutadans que l’utilitzen per fer esport.
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Es portarà a terme la millora integral i una neteja de la llera del riu, que és una de les
propostes que s’ha demanat en el procés participatiu.
Una de les partides previstes és per al pàrking del col·legi del Lluís Piquer i el seu
consegüent accés cap al pavelló.
Les partides d’inversions serviran per complementar algunes de les actuacions del
FEIL, com el clavegueram de l’avinguda de Catalunya i el carrer de Sant Antoni, el
quals un cop que es van obrir es va veure que el clavegueram estava pitjor del que es
pensava, no es creia que estava tan malmès i s’ha decidit destinar una inversió.
La regidora d’Hisenda continua explicant que s’ha decidit crear espais per a la lectura
en les places i en els espais lliures. Es complementarà el mobiliari urbà i s’arranjaran
el Parc de Cal Jardiner, de la Linera i de la Plaça de la Salut.
Hi ha una partida important que es destina a condicionament d’edificis i una altra a
planejament. Dintre d’aquest planejament hi ha diferents estudis a nivell d’ajuntament
com el Pla estratègic.
Després d’explicar aquest punt, ha de dir que en aquest marc el deute viu de
l’Ajuntament amb les inversions previstes i amb tota la despesa, amb la liquidació del
2008 continuarà estant en les ràtios d’endeutament permeses, concretament al
68,35%, i com ha dit d’altres anys, la voluntat de l’equip de govern no és que continuï
augmentant. El límit és del 110% i es preveu que aviat serà del 130%, tal i com han
demanat altres ajuntaments, no és el cas de Parets, però així s’ha sol·licitat i suposa
que es concedirà.
L’altra ràtio que dóna un indicador de l’estat econòmic de l’Ajuntament és l’estalvi net,
el qual el tindran al 4,34%, per tant és positiu tal com es demana.
La senyora Lloret indica que continuarà explicant un altre apartat, i ha de dir que és
voluntat és la de continuar donant suport a l’acció social. En aquest pressupost tot i
tenir menys ingressos s’ha fet un esforç molt gran per mantenir els ajuts socials que
s’atorgaven fins ara i a més per ampliar-los.
Fent una previsió de les famílies del poble que fins ara eren usuaris de serveis socials
i que potser la situació econòmica i laboral actual els abocarà a utilitzar-los.
S’han complementat altres tipus de mesures, no només per les famílies usuàries de
serveis socials, sinó mesures per ajudar a diversos col·lectius a pal·liar d’alguna
manera algun dels efectes de la situació que viuen i que es preveu que per al 2010 es
pot agreujar.
Per donar resposta a les esmentades previsions, d’una banda s’ha incrementat la
partida del programa d’acció social en un 3,86%, que suposa un increment de 30.300
€ i d’altra banda han de recordar, tal com es va anunciar el en el Ple passat, que s’ha
creat un fons per contingències de la crisi de 270.000 €, que es finança en la seva
totalitat amb romanent de tresoreria i que actualment hi ha una reserva de crèdit que
permetrà utilitzar-lo en el moment de l’any que es necessiti.
Fora del marc dels objectius del pressupost per enguany, resumirà de les dades
econòmiques. El pressupost consolidat de 2010 és de 25.150.930,86 €, que es
compon de l’Ajuntament amb 21.611.544,20 €, el Patronat amb 3.333.562,21 € i la
societat HabitaParets, SL, amb 1.109.225,65 €. La diferència entre l’import total
consolidat i la suma dels tres pressupostos és la quantitat que s’ajusta com a
conseqüència de les transferències de l’Ajuntament al Patronat per un import de
819.000 €.
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El pressupost per a l’any 2010 té una reducció del 5% per l’Ajuntament i una reducció
de l’1,02% pel Patronat.
Pel que fa al pressupost d’ingressos, ha de destacar el capítol I, els impostos directes,
com l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, plusvàlua, que han augmentat només un 3,98%. I
el capítol II, que són els impostos indirectes, referents als impostos de construccions,
instal·lacions, i obres que s’han congelat.
El capítol III, taxes, aprofitaments, i quotes urbanístiques, es preveu que disminueixin
un 16,42%.
En tot moment s’ha volgut partir d’un pressupost d’ingressos corrent, ajustat a la
situació actual.
La senyora Lloret explica que pel que fa al pressupost de despesa, la despesa corrent
de l’Ajuntament per a l’any 2010 ha baixat en un 5%, com a resultat del pla de
contenció, que ha detallat anteriorment.
Pel que fa al Patronat Municipal d’Ensenyament tant els ingressos com la despesa
corrent baixen un 1,02%.
A grans trets exposarà a continuació com queden distribuïts els 21.000.000 € i escaig
en les diferents àrees de l’Ajuntament.
A l’Àrea de Participació Ciutadana, 245.000 €. Àrea d’Esports 1.100.000 €, Cultura
820.000 €, Joventut 230.000 €, Educació 1.200.000 €, Sanitat 74.000 €, Casals de
Gent Gran 233.000, Acció Social 814.000 €, Cooperació 103.000 €, Serveis Urbans
4.958.000 €, Urbanisme i Habitatge 198.000 €, Policia Local 1.369.000 €, Medi
Ambient 178.000 €, Comerç 52.000 € i a Ocupació i Promoció Econòmica 146.000 €.
Es destinarà a amortització del deute 2.387.000 €. Les partides restants de despeses
generals són de 3.697.000 €.
Pel que fa al Patronat d’Ensenyament es dedicaran 3.333.000 € i a HabitaParets, SL
411.000 €.
La regidora d’Hisenda continua explicant que després de l’exposició de les dades,
com ha esmentat al principi de l’exposició, per l’equip de govern el més important són
els objectius pels quals s’ha desenvolupat el pressupost. Primer de tot vol recordar
que s’ha fet un esforç molt important en la contenció de la despesa, tenint en compte
la previsió d’ingressos i que l’any passat ja s’havia reduït bastant.
Un altre dels objectius, malgrat la crisi, és continuar potenciant les inversions per
generar ocupació i millorar l’economia del poble, en la mesura que sigui possible, i
finalment continuar donant resposta a les mesures d’acció social.
La presidència indica que després d’aquesta àmplia explicació pormenoritzada de les
dades, els conceptes, i les apostes que l’equip de govern té previstes per al 2010,
obre un torn d’intervencions dels diferents grups.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que comentarà un
seguit de qüestions. Inicialment ha de dir que el seu grup s’ha sorprès en el moment
que es diu que es fa un gran esforç en la contenció de la despesa en el pressupost, ja
que si es miren les xifres globals del pressupost es veu que el pressupost de 2009 de
l’Ajuntament era de 25.150.000 € i el pressupost de 2010 és de 25.054.000 €.
Representa una diferència molt petita, per això no hi ha una contenció en la despesa,
perquè la despesa que es produirà serà igual que la de l’any passat i probablement
una mica superior, perquè últimament es va modificar el pressupost amb una
modificació plurianual de 500.000 €, que va tenir lloc al mes d’octubre o novembre, i
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no hi ha hagut temps perquè els 500.000 € se sumessin al pressupost de 2009, i
suposa que es gastaran durant el 2010.
Si es tenen en compte les esmentades dades no sap veure on està la contenció de la
despesa, perquè repeteix que el pressupost del 2010 és igual que el del 2009, amb
uns 500.000 € plurianuals, dels quals potser la meitat encara aniran al 2010, per això
no entén on es troba concretada la reducció de la despesa. S’ha parlat del capítol II
del 0,3%, que són uns números molt petits, però després aquests números creixen en
un altre lloc perquè s’ha de tenir en compte que el pressupost de l’Ajuntament té tres
parts. El propi de l’Ajuntament, el Patronat, i HabitaParets, SL, o sigui que hi ha la
suma dels tres subpressupostos.
La valoració global del pressupost és que és conservador, en el sentit que no hi ha
noves aportacions per adaptar-se al moment actual de crisi i de problemàtica social
molt important. És conservador perquè és molt igual i continuista al de l’any passat.
No veu cap mesura activa per lluitar contra la crisi. Hi ha més del mateix, perquè
respecte al tema de serveis socials no hi ha una veritable adaptació a la situació
actual. No hi ha pla d’ocupació, només 70.000 €, als quals es referirà més endavant,
que provenen de la modificació de l’any passat. Hi ha més deute. No s’aplica l’estisora
per enlloc. Es parla de publicacions, telèfons, energia elèctrica, de projectes,
d’estudis, que es referirà posteriorment.
Pel que fa a la plantilla de personal de l’Ajuntament, no hi ha cap pla d’amortització de
cap plaça. Ni per jubilació, ni per baixes. L’Ajuntament té una plantilla total de 266
persones, de les quals 184 pertanyen a l’Ajuntament, 78 al patronat i 4 a
HabitaParets, SL. 266 persones és una plantilla considerable. Aquesta és la valoració
global que després desenvoluparà.
La senyora Martí continua exposant que respecte als ingressos, ha de dir que hi haurà
reduccions en les taxes, I ordenances, ja que com no hi ha increment, l’únic que hi
haurà serà el de l’IBI, l’aportació de l’Estat es reduirà, però l’equip de govern no té por,
perquè ha col·locat un préstec d’1.150.000 €. No és la millor solució endeutar-se
encara més en un moment de crisi i el que cal fer és molta més contenció de la
despesa en determinades partides que després indicarà.
No es val dir que l’Ajuntament encara es pot endeutar més, ja que les administracions
públiques mai no fa fallida, sempre hi ha la possibilitat de més i més i més, però es
poden distingir bones i males polítiques de gestió.
Respecte al tema de la despesa farà una llista, com d’altres vegades, i com fa l’equip
de govern, que hi ha tot un seguit de partides que es mantenen, i per tant incidir en
aquestes partides, les quals el NOPP no comparteix els imports o les aplicacions.
Pel que fa al tema dels lloguers. La regidora d’Hisenda ha dit que es disminuïa el
lloguer aquest any. Ha de dir que no és veritat, ja que el lloguer de l’any 2009 era de
314.860 €, i l’any 2010 és de 285.350 €. Si es miren les xifres sembla que hi hagi una
reducció, però no és així, ja que la diferència es troba en el pressupost
d’HabitaParets, SL, amb 28.900 €, que és el lloguer de l’edifici. O sigui, que si se
suma el lloguer d’HabitaParets, SL i els lloguers del pressupost donen exactament el
mateix import que al 2009. Per tant no és veritat amb el números del pressupost que
tenen que hi hagi cap mena de reducció del lloguer.
És imprescindible que l’Ajuntament es plantegi la reducció dels lloguers, i aquest
pressupost hagués estat bé per planejar-se el tema, atesa la situació de crisi actual.
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L’Ajuntament no pot suportar un pagament de 26.000 € cada mes, perquè és una
sangria per a les arques municipals.
Pregunta com és possible que es continuï mantenint el lloguer de l’edifici de la Pedra
del Diable, quan es té la possibilitat d’utilitzar la instal·lació de Can Marc o bé el primer
pis d’HabitaParets, SL. Pregunta per què no es traslladen les instal·lacions de la
Pedra del Diable a aquest dos edificis, i així s’elimina el lloguer. Pregunta per què es
paga un lloguer a la Torre de Cellers de 4.000 € al mes sense que avui per avui s’hagi
fet cap mena d’ús.
La senyora Martí pregunta per què no s’ha aconseguit cap nau industrial amb tota la
moguda urbanística que hi ha hagut en aquests últims temps per poder inquivir a la
brigada i els serveis municipals. Aquestes qüestions són en les que s’haurien d’haver
aplicat les estisores en el pressupost.
Respecte al tema de l’energia elèctrica ha de dir que a l’any 2009 es van pagar
520.000 €, més la primera modificació del pressupost que es va produir al mes de
març amb 130.000 € de factures de les companyies elèctriques, i això puja 650.000 €,
una mica més que el pressupost de 2010, que és de 640.000 €. Pregunta on està
l’estalvi. No hi ha estalvi. Si es miren la partida que hi ha de 520.000 € es pot dir que
hi ha estalvi, però amb els 130.000 € que es van modificar l’any passat, sumen
precisament els 640.00 € pressupostats ara en el 2010.
La senyora Martí ha de dir que l’equip de govern actual porta molts anys governant
sense que hagi aconseguit, ja no diu reduir l’estalvi energètic, sinó aturar-lo. No s’ha
aconseguit ni aturar-lo. Cap mesura d’estalvi implementada en tot aquest temps. Molts
discursos, moltes paraules, però no es porta res a la pràctica. Si es fa una gràfica
estricta dels costos d’energia elèctrica dels últims anys, la gràfica només puja com
l’atur. No hi ha cap mena d’inflexió. El mateix es pot dir respecte al tema del telèfon.
És veritat que aquí sí que hi ha hagut una petita reducció respecte a l’any passat, però
es continua tenint 60.000 €, 30.000 € de telefonia mòbil i 30.000 € de telefonia fixa i
20.000 d’ADSL.
La senyora Martí pregunta com és possible i com es pot explicar aquesta despesa, si
per una banda es va dir que es reduiria i es milloraria, i d’altra banda si hi ha ADSL
com és possible que encara hi hagi un pressupost tan elevat en el telèfon fix i el
telèfon mòbil. Hi ha una reducció respecte a l’any passat, però s’ha de tenir en compte
que hi ha l’ADSL, i la reducció no havia de ser de 20.000 €, sinó dràstica i no ho és, ja
que es continuen tenint 60.000 € de telefonia fixa i mòbil.
Pel que fa al tema dels estudis i assessorament tècnic, han dit que s’havia reduït. En
el pressupost de 2009 hi ha una partida de 281.000 € i en el 2010 la partida és de
219.451 €. Aparentment hi ha una reducció, però si es consulta el pressupost
d’HabitaParets, SL, hi ha una partida d’estudis i treballs tècnics, que quan ho sumes
es torna a la xifra de 2009. Per tant, no és veritat que hi hagi un estalvi.
La partida d’informació i publicacions queda exactament igual que al 2009. L’any
passat hi havia la partida 22001 amb 39.000 € i la 22602 amb 119.000 €. Aquest any
les partides s’han reduït lleugerament, però s’ha creat una de nova que és la 240, on
s’han col·locat el Parets al Dia i els Estudis Locals amb 59.000 €, i quan se sumen les
partides dóna el mateix import al 2009 que al 2010. Als número és evident que els hi
poden fer dir a vegades les coses que volen, però el NOPP ha comprovat les dades i
la realitat és que no hi ha estalvi, fet que ja es veu quan es diu l’import total del
pressupost, perquè aquest és igual al de l’any passat.
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La senyora Martí continua exposant que respecte al préstec, el NOPP ha dit al
començament que lamentablement es torna a col·locar una altra partida de préstec
nou d’1.850.000 €, que entre d’altres conceptes haurà de servir per redactar projectes.
Pregunta com és possible que l’Ajuntament s’endeuti per redactar projectes i per fer
uns sanitaris a la Linera. El NOPP no discuteix la seva necessitat, que està bé i és
positiu, però no amb pressupost ordinari. Per exemple al Rockodrom es destinen
70.000 €, això no es pot fer a partir d’aportacions d’estalvi de l’ordinari, s’ha
d’endeutar l’Ajuntament, o bé per a la reposició de mobiliari. És molt preocupant que
malgrat que la regidora d’Hisenda hagi dit que l’Ajuntament es pot anar endeutant,
perquè encara no ha arribat al sostre, avui per avui la xifra que la corporació ha de
tornar als bancs creix any rere any.
El NOPP fa un seguiment de l’esmentat import i l’Ajuntament ha de tornar cada dia als
bancs 6.500 €, sense tenir en compte el nou préstec. Parets és el tercer municipi del
Vallès Oriental amb mes de 10.000 habitants amb més deute per habitant, per davant
només passen els municipis de Lliçà i Sant Celoni. Si parlen només del Baix Vallès
Parets és el més endeutat, per davant de Mollet del Vallès i Granollers. Aquestes
dades no les diu només el NOPP, sinó que les ha publicat el Ministeri d’Economia. O
sigui, que són unes dades que no tenen ni trampes ni cartró.
Pel que fa al pla d’ocupació, en la modificació que es va fer del pressupost amb
aportació del romanent de tresoreria es va crear una partida de 70.000 € i en aquest
pressupost no hi ha res, no hi ha cap pla d’ocupació. Amb 70.000 € es poden
contractar durant un any tres persones mileuristes. Si això és el pla d’ocupació de
l’Ajuntament de Parets és una llàstima.
Un pressupost d’un equip de govern que es diu d’esquerres i progressista no es pot
concebre sense un pla d’ocupació, avui que tot grinyola i que hi ha tants i tants
problemes. El NOPP entén que no es pot concebre. El pressupost d’aquest any ha
d’incorporar un pla d’ocupació més enllà dels 70.000 €, que és una engruna, i això ha
de ser més gros.
La senyora Martí repeteix que el pressupost és conservador perquè no afronta nous
reptes. No és un pressupost realista per enfrontar els problemes que tenen avui molts
ciutadans del poble, per això haurien de sortir al carrer per veure exactament el que
passa i el que estan passant moltes famílies del municipi, sobretot per l’elevat nombre
d’aturats que hi ha, que ja es pot veure la greu problemàtica que es pateix.
A l’entendre del NOPP és un pressupost socialment allunyat de la realitat. Un
pressupost en el qual, a vegades, l’equip de govern, es creu que controlant la
informació poden controlar el poble, però això no és possible, perquè avui els
problemes són molts i importants.
Els plans d’ocupació i serveis socials haurien de ser el cavall de batalla del
pressupost. Al 2009 es destinava una partida a serveis socials de 985.000 €, hi ha
d’altres col·laterals, però la important és de 985.000 €, i aquesta partida al 2010 ha
baixat a 917.833 €, i concretament infància i família, al 2009 era de 110.000 € i al
2010 és de 107.000 €. Amb la modificació del romanent de tresoreria es va acordar en
el plurianual una partida de 20.000 €, però amb la de 20.000 € s’acosten a la del 2009,
o se supera lleugerament, però això no és un pressupost que afronti serveis socials.
El NOPP vol que serveis socials avaluï la problemàtica existent al municipi, no només
des del punt de vista d’estadístic, sinó real, dels problemes existents, si es detecten
de nous i quin són. Precisament ha servit per comparació com l’estudi que acaba de
fer Càrites, que va ser objecte de l’editorial de la Vanguàrdia del passat dia 19, el qual
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recomana, perquè és molt interessant, perquè creu que l’Ajuntament també hauria de
fer aquesta feina, de fer un estudi per veure la problemàtica social cap a on va, lluny
de les estadístiques. És preceptiu de cara al 2010 sinó es volen estrellar fer tot el
tema de serveis socials i veure quines són les noves demandes que es produeixen a
serveis socials, per exemple si es detecten persones que viuen rellogades com als
anys 60. Això ho ha detectat l’estudi de Càrites. Quins problemes planteja la
immigració, quins problemes hi ha a l’entorn dels joves, d’atur, de feina, d’habitatge. El
tema de la dependència, si es dispara o no es dispara. El problema de la pobresa
estructural, avis i dones fonamentalment.
L’estudi de Càrites diu una cosa molt interessant com que el 20% de les noves
persones que acudeixen al servei de Càrites arriben derivades dels serveis socials
municipals, perquè estan desbordats. Caldria fer un estudi de les noves necessitats
plantejades durant el 2009. El NOPP demana que hi hagi a l’entorn d’aquest tema una
mobilització coordinada, perquè el 2010 no té cap mena de dubte que serà molt dur i
probablement i fonamentalment s’hauran de fer dues coses, redactar aquest estudi
per avaluar i buscar solucions, que haurien de passar pel plans d’ocupació, per donar
feina, perquè les persones se senten molt més realitzades si a canvi d’una ajuda
realitzen un treball i també veure en quina situació queden alguns dels nens i nenes
d’algunes famílies problemàtiques, perquè després poden derivar problemes en el
futur.
El NOPP ha detectat algunes mancances en el pressupost a part de la valoració que
ha fet de les partides contingudes i ha trobat a faltar una partida per a la creació de la
figura del defensor del ciutadà, tampoc es preveu la possibilitat de la instal·lació de la
xarxa wifi, no s’ha consignat cap partida per al tema del bar del pavelló, i no s’han
incorporat les energies renovables, caldria incorporar plaques fotovoltàiques en el
Sector Autopista o en algun altre sector. Aquestes són algunes de les mancances que
ha trobat.
Respecte al capítol d’inversions, dir molt lleugerament que no hi ha pràcticament cap
aportació de l’ordinari, només 100.000 € de 3.500.000 € de la partida d’inversions, la
meitat anirà per la via del préstec i l’altra per subvencions.
La senyora Martí indica que conceptualment hi està d’acord amb molts dels temes
com l’escola bressol, participació ciutadana, entre d’altres, perquè mentre més
inversió hi hagi millor, però hi ha d’altres qüestions que no són gaire correctes com el
tema de projectes i planejament, amb 150.000 €, perquè no hauria d’anar al capítol
d’inversions, ja ho ha dit d’altres vegades, i malgrat que la llei ho permet, ni tampoc els
temes que són pròpiament de manteniment.
Al NOPP li hagués agradat que s’hagués complert el que es va dir que es lliuraria a
tots els grups un seguiment trimestral del pressupost de 2009. Això va passar al mes
de juny, però no en el tercer trimestre. Voldria que es complís, i si més no que de cara
al 2010 es compleixi.
El NOPP va presentar un conjunt de propostes de resolució referents a temes del pla
d’ocupació. Va presentar un seguit de propostes, perquè amb imaginació es poden
portar a terme moltes coses que es puguin combinar amb serveis socials i que alhora
tinguin un servei al poble, i que a més a més, des del punt de vista de les persones
que rebin algun tipus d’ajut se sentin molt més realitzades, que no pas subsidiades.
Per tant, s’ha de posar imaginació i amb la coordinació dels tècnics municipals i amb
partides pressupostàries de material no gaire quantioses es poden executar plans
d’ocupació interessants.
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El NOPP va presentar una proposta de deu. Dirà algunes com fer un pla de recollida
de sòlids i residus del riu Tenes, un pla per pintar elements de la via pública, un pla de
jardineria per a la neteja de parcs i escocells dels arbres, que això es podria fins i tot
reestudiar de cara a què no existeix un contracte de jardineria, sinó contractes
puntuals i per això és un tema a reestudiar. Un pla de neteja de les pintades que
embruten la via pública i es podria rescindir el contracte de neteja. Pla de reposició de
voreres i eliminació de sots, pla d’ajuda a la dependència, pla d’apuntalament de la
masia de Can Cot, que s’està ensorrant i neteja de l’entorn. Pla de neteja de voreres i
vies del sector Llevant Industrial, així com altres plans de joves, plans que són
imaginatius i que amb pocs diners poden donar ocupació.
El NOPP també va presentar un conjunt de propostes per incloure al pressupost, però
algunes no les ha vist reflectides. El seu grup les va estudiar detingudament i li
hagués agradat que s’incorporessin a la Memòria del pressupost o bé en el propi
pressupost.
Per exemple el NOPP va demanar, tema que ha explicat abastament, un pressupost
de despesa més social que el de 2009. Va sol·licitar que es retinguessin les baixes
que es van produir en els procediments d’adjudicació d’obra per cobrir eventualitats
del pressupost. Que les baixes de personal que es produeixin tant per jubilació com
per altres motius s’estudiïn detingudament i sinó són estrictament necessàries que no
es cobreixin. La reducció d’un 20% com a mínim de les despeses destinades a
premsa, publicacions, indemnitzacions, i atencions protocol·làries. Que no es contracti
un nou préstec al 2010, però desgraciadament veu que es preveu un nou d’1.800.000
€. Naturalment la revisió de tots els lloguers, amb la rescissió dels innecessaris, que el
romanent de tresoreria s’apliqui directament a amortització de préstecs i que sobretot
es faci un control i una reducció de les despeses energètiques, així com reduir al
màxim la contractació d’estudis i només contractar els que tinguin una finalitat
concreta i donar-ne compte al Ple. El NOPP ha estudiat detingudament fins a un total
de 18 mesures, les quals li hagués agradat veure-les recollides al pressupost.
Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que es fa ressò
que estan en un Ple prou important, en què es tracta el tema del pressupost de 2010,
que com ja s’ha dit i ho ha manifestat moltes vegades, serà un any difícil i un any
complicat per a tots, per a les administracions públiques, però sobretot també per als
ciutadans.
CiU vol manifestar i és un prec, ja que creu que el pressupost és prou important per
dedicar-li més temps i exprimir-lo seriosament, per això és necessari convocar les
comissions informatives necessàries, que expliquin el pressupost tant des d’un punt
de vista tècnic, que a anat millorant amb el temps i que avui el complau moltíssim tenir
aquest punt de vista tècnic, com des del punt de vista polític, però sobretot que
l’oposició pugui fer bé les seves aportacions, fet que és enriquidor per a tots i hi hauria
un gran beneficiat que és el propi ciutadà. Això no està tant a la seva mà, per això
llança l’esmentat prec, tal com ha fet d’altres vegades, perquè el pressupost és l’eina
més important que permetrà tirar endavant la maquinària prou difícil i feixuga i en
aquests temps que corren encara més.
El senyor Martorell indica que és un pressupost poc participatiu, continuista en la
forma, perquè no ha canviat res i poc innovador.
S’han de reduir les despeses de personal en general. És un punt que CiU sempre el
posa damunt de la taula, perquè la maquinària l’han de fer més lleugera, sense treureli capacitat, però s’ha d’alleugerir buscant i cercant noves fórmules imaginatives
sobretot, com per exemple començar a treballar amb el personal per intentar que
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aquest sigui més actiu, que doni i fer-li veure que té possibilitats per plantejar-li nous
reptes, amb el personal que té l’Ajuntament, funcionaris de carrera, s’ha de permetre,
fet que permetrà fer una política d’estalvi.
Vol plantejar el tema de la subcontractació de serveis, del qual ja han parlat alguna
vegada i alguna cosa s’ha fet, però poques, per tant no serien el primer ni l’últim
Ajuntament que ha triat aquesta via per tal de ser més competitius des del punt de
vista de pressupost, de reduir despeses i de guanyar en eficàcia.
S’ha de reduir la càrrega financera. És un tema que han parlat moltes vegades, dels
diners que es deuen als bancs. A data d’avui l’Ajuntament paga una quota constant de
2.377.522 €, o sigui uns 40.000.000 de les antigues pessetes cada any. Un altre partit
ho ha explicat amb el que costa obrir la persiana cada dia. Si es fan números surt més
o menys el mateix. No només hi ha aquesta càrrega feixuga, que això no vol dir que la
corporació estigui endeutat, que estigui trencat, etc. això no ho ha dit mai, però sí el
que posa damunt de la taula és que l’Ajuntament té una càrrega molt feixuga i que
produeix una llastra que arrossega dia a dia i any rere any, perquè en aquest cas no
només es té el que ja es tenia, sinó que a sobre s’ha d’afegir el cost de la nova partida
d’1.850.000 € pressupostat per l’any 2010, o sigui més deute.
El senyor Martorell indica que evidentment aquest no és el pressupost de CiU. El seu
grup pensa diferent i en conseqüència hauria dissenyat un pressupost també diferent,
analitzat des d’una altra perspectiva.
Comparteix algunes de les prioritats en inversions i equipaments, que també són de
CiU, i així ho ha manifestat, com l’escola bressol, i el Barri Antic. Es vanagloria i està
content perquè CiU ha manifestat sempre que el Barri Antic havia de tenir una
oportunitat. Ara s’ha començat a posar fil a l’agulla i amb les primeres inversions que
s’executaran al carrer Raval i el carrer Barcelona es donarà un impuls, que juntament
amb aquest regal que ha caigut al 2009 del pla Zapatero de 3.000.000 € permet
arranjar entre altres projectes el carrer Sant Antoni, com una via important del Barri
Antic del municipi.
CiU té altres prioritats que no preveu el pressupost, però evidentment per això és un
altre partit amb unes altres idees i per això ha dit des del principi que el seu grup
pensa diferent i en conseqüència hauria dissenyat un pressupost diferent, però també
un pressupost que diu que està per la contenció i que evidentment no ho posa en
dubte. Hi ha aquesta contenció d’alguna manera, però per a CiU encara no és
suficient, perquè encara que no més es gasti un 1,02% del percentatge d’estudis,
assessoria i treballs tècnics, és ha dir 219.451 €, aproximadament 3.500.000 PTA,
amb una plantilla que disposa de 52 funcionaris de carrera, persones molt preparades,
per això tampoc és el seu pressupost, i ja ha dit abans que hi ha prou intel·lecte humà
per inquivir una part molt important de tots aquests estudis, que es subcontracten.
Parla sobretot d’estudis de seguretat i ordre públic i urbanisme amb 50.000 €; medi
ambient, parcs i jardins, protecció i millora del medi ambient 16.900 €; serveis socials i
promoció 2.000 €. Partides que previstes en el pressupost amb valor 0 € per si s’han
de crear. Foment de l’ocupació 5.000 €; infraestructures 20.000 €; òrgans de govern
2.700 €; administració general 107.000 €, d’aquests 107.000 €, 58.000 € corresponen
a informàtica i comunicació; 19.000 € a secretaria general; 29.000 € a general de
serveis territorials, entre d’altres. Per tant hi ha una despesa important en aquest
temes d’estudis, però que a més a més és molt variada i dintre de la varietat, creu que
sinó tot una bona part d’aquests estudis els poden portar a terme els funcionaris de
l’Ajuntament.
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Un pressupost en què es recapta en concepte d’impostos directes, IBI, vehicles de
tracció mecànica, entre d’altres, 10.500.000 €, i que es gasta en despeses de
personal 6.157.000 €, representa un 58% del pressupost, tampoc és el pressupost de
CiU.
Un pressupost que inverteix en seguretat i mobilitat ciutadana, protecció civil
1.369.000 € i en medi ambient, que inclou parcs i jardins, i millora del medi ambient
1.021.000 € pràcticament el mateix, tampoc és el pressupost del seu grup, ja que a
data d’avui i això no va en desmereixement del que s’inverteix en medi ambient, sinó
que CiU prioritza a data d’avui temes de seguretat amb la provisió de més diners, amb
més partida i sacrificar d’altres no tan necessàries en aquest moment conjuntural.
Aquest moment conjuntural va lligat a un tema de protecció al ciutadà i de seguretat.
Un pressupost que inverteix en serveis socials, acció social, promoció social,
assistència a persones depenents, cooperació i la solidaritat, i al foment de l’ocupació
1.060.000 €. Inverteix menys que a medi ambient, sense voler desmerèixer, és una
comparativa, tampoc és el seu pressupost.
El senyor Martorell continua exposant que avui més que mai l’àrea de despesa
número dos, actuació de protecció i promoció, s’ha d’enfortir amb més recursos en el
pressupost del 2010, fet que ha de quedar palès al pressupost. No és vàlid aprofitar
romanents de tresoreria que es creïn partides que ajudin en aquesta gran àrea com és
la despesa número dos.
El pressupost lluny de reduir deute, l’incrementa amb 1.850.000 €, que si se sumen
els 12.680.073 € pendents d’amortitzar a data 1 de gener de 2010, tampoc és el seu
pressupost, però ha de dir que valora positivament que en sanitat, educació, promoció
educativa, cultura, promoció cultural, oci, temps de lleure, festes populars i esports, hi
hagi una partida amb 4.500.000 €. Ho valora positivament perquè hi ha una sensibilitat
que CiU ha manifestat moltes vegades, perquè realment aquestes partides encara
que es desgranin podria no estar d’acord amb el que té cada subpartida, cadascuna
d’elles, per exemple entén que en sanitat és poc el que s’inverteix, però en
compensació, en genèric entén que invertir 4.500.000 € és una bona xifra que ha de
permetre poder treballar sobre temes que en el fons després repercutiran en un
benefici per a la societat i per a la població com en temes de sanitat, educació,
promoció educativa.
S’inverteix en sanitat, s’inverteix en educació i igual que ha dit abans que invertir en
seguretat és d’alguna manera fer ciutadans molt més consistents i avesats a la nova
cultura que es tindrà en un futur.
El senyor Martorell indica que després d’exposar les esmentades reflexions i sense
entrar en més detalls, amb aquestes quatre pinzellades, amb un pressupost que és
extens i que seria llarg, després de les reflexions i sense entrar en més detall vol fer
les anotacions següents.
Manifestar com d’altres vegades que res del que paga el ciutadà en concepte
d’impostos es tradueix en inversions per millorar el seu benestar, fet que obliga a
continuar amb la política de crèdit per tot, denunciada any rere any per CiU.
Manca d’una política de contenció, en aquest sentit tot i que la paraula ha sortit i el
tema de mesures de contenció de la despesa està damunt de la taula i que és un
document que l’equip de govern porta, tot i amb això és poca la contenció perquè la
contenció no està dissenyada ni pensada per reduir el deute, sinó al contrari, ja que el
deute continua creixen. Aquest any s’incrementa amb una partida d’1.850.000 € per
finançar el 51% de les inversions de l’exercici de 2010. O sigui, més deute.
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El deute total a finals del 2010 serà de 14.539.000 €. La situació comença a ser
preocupant, perquè els documents tècnics i els tècnics el fan veure que no tindran un
endeutament viu molt alt. Aquesta és una dada que està posada per fer control, per
tenir una idea de sostre, però també ha d’ajudar i fer pensar en un futur. L’objectiu no
és pensar que poden tenir un 110% o com es diu ara un 130%, sinó que la idea és si
estan amb una despesa financera adient pels anys que els ocupa i per les necessitats
que té l’Ajuntament.
Control i equilibri pressupostari discutible. No deixa de valorar que hi ha control i
equilibri. D’alguna manera presenta un document que és palès, però que pràcticament
aquest document amb tots els canvis que han pogut haver l’únic que ensenya és que
es tracta d’un pressupost molt similar al 2009. Per tant en aquest sentit poca reducció.
CiU ha manifestat moltes vegades que no s’ha aprofitat l’època que s’ha disposat de
crèdits a més baix interès, que va ser una època molt bona, per reduir el deute. CiU
no demanava que s’apliquessin els baixos interessos que permetien reduir el deute
que s’apliqués en la seva totalitat tots els romanents de tresoreria generats per poderlos aplicar al deute. No va demanar això, perquè entén que un ajuntament sempre té
necessitats i aprofitar romanents de tresoreria per ampliar o crear partides noves
sempre és bo perquè és senyal que tenen la necessitat, però també és important que
quan es troben amb això vol dir que aquestes partides o no estaven en la seva totalitat
valorades en el pressupost o senzillament no hi eren, com ha passat en algun cas. De
fet es continuen demanant préstecs per comprar qualsevol cosa, com per exemple
una inversió que ha sortit i que s’ha recollit en el tema de la participació ciutadana com
és tenir uns sanitaris en el Parc de la Linera, valorat en uns 40.000 €, també s’ha
demanat un crèdit o per a la millora de les pistes de Can Butjosa amb 30.000 €. Es
tracten de partides amb un pressupost de 25.000.000 € parlen de la xocolata del lloro.
Creu que no és de rebut explicar que en aquest tema s’ha millorat, han pogut fer
quelcom, però no que s’ha millorat.
El senyor Martorell continua exposant que perquè al pla financer figurin inversions en
ordinari per valor de 100.000 €, que és un 2,75% dels 3.639.387 €, dels quals
1.850.000 € són a préstec, i 1.689.000 € són a subvencions. Fa dos pressupostos CiU
va dir el mateix que amb ordinari s’hauria de fer un esforç per millorar les inversions.
En aquella època parlaven d’un ordinari del 4,5% i actualment és d’un 2,75%. O sigui,
que no només no s’ha millorat, sinó que l’han baixat. Per tant, l’Ajuntament fa menys
inversió d’ordinari que tres o quatre anys enrere.
Finalment els ciutadans han de saber que la situació financera de l’Ajuntament està
hipotecada, amb crèdits fins al 2019, més els que s’afegeixin. És una hipoteca feixuga
i pesant, que s’ha de tenir molt en compte en un futur.
El senyor Martorell indica que és bo i s’ha de tenir molt clar que amb la situació actual
i ara més que mai, que trepitjar de peus a terra i reconduir la situació potser molt
cabdal en un futur no gaire llunyà.
CiU és conscient que tenen la sort que Parets és un municipi que encara pot créixer,
poc perquè la situació és difícil, però pot créixer. Hi ha espai, el municipi està molt ben
ubicat logísticament parlant i Parets té aquesta particularitat que pot créixer, però hi ha
un problema i és que han de pensar que créixer també els ha hipotecat una mica més,
però d’altra banda també potser el salconduit i Parets pot créixer i fer coses.
Per tal de fer les coses ben fetes ho diu d’una manera molt simbòlica, però que és
prou il·lustrativa i és que no es pot tocar d’oïda, sinó que ara més que mai han de
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tocar amb partitura i abans haver fet solfeig, sobretot amb molta formació i amb idees
innovadores i realistes.
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del PP, la senyora Rueda, i manifesta la
satisfacció del seu grup per l’explicació, la informació i els documents rebuts respecte
al pressupost de l’equip de govern.
El PP aposta per un pressupost adaptat a la situació de crisi que es viu i que permeti
donar sobretot resposta a la crisi. Un pressupost que sigui reactiu davant la situació
de les persones i de les famílies més vulnerables que per la seva situació avui dia
estan patint.
El seu grup valora l’esforç per reduir despesa, però creu que no existeix una contenció
d’aquesta gaire significativa des de l’any 2009 al 2010.
També valora l’esforç per reduir les depeses sobretot en energia elèctrica i a causa de
les modificacions tècniques que es faran, però en telefonia fixa i mòbil i amb els
estudis tècnics es podria estalviar més, considerant que hi haurà menys ingressos.
La senyora Rueda indica que després de revisar el pressupost creu que malgrat els
esforços de l’equip de govern es podrien millorar punts com incrementar els ajuts
municipals destinats a qualsevol factor de desequilibri a les famílies que creu que es
destinaran 30.300 €, que potser no seran suficients, per això demana que es torni a
revisar la partida mitjançant un estudi que s’acosti més a la realitat.
Indica que no reiterarà reflexions que ja han exposat els altres grups, però sí dir que al
PP li agradaria que el pressupost s’ajustés més i no es demanessin més préstecs, que
endeutin i hipotequin més el municipi.
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, i aprofita
l’ocasió com ha fet en altres ocasions i sobretot en els debats d’ordenances per no
deixar de dir una vegada més i perquè consti en acta que el país té un problema
estructural i no s’ha abordat mai de manera definitiva alguna solució per al sistema de
finançament dels ajuntaments i això fa que realment els ajuntaments hagin de fer
equilibris per buscar propostes pressupostàries que s’ajustin, que siguin equilibrades i
que no suposin excessius endeutaments. Aquest és un tema que no s’ha afrontat i
que no s’ha abordat i al llarg d’aquesta legislatura en el marc estatal sembla ser que
no té intenció de fer-lo i per tant l’Ajuntament continuarà fent aquests equilibris. Dit
això vol constatar que la crisi econòmica fa que en el cas concret de Parets, com no
deu ser diferent d’altres municipis propers, la crisi comporti l’aparició de nous
problemes i és important que els regidors no només com a persones que aporten
idees a la pràctica, sinó que són també gestors de realitats, de ser capaços de saber
detectar quin són aquests problemes de la població, i saber fer front amb propostes
que siguin decidides i resolutives.
Avui en dia el principal problema que hi ha per a la majoria de la població és l’atur, i
allò que anomenen la pèrdua de competitivitat fa que aflori una sèrie de noves
necessitats personals, familiars, socials, i en aquest sentit és important que el
pressupost s’encari a resoldre aquests problemes. Parlen de problemàtiques
concretes, de persones amb noms i cognoms concrets del municipi, que coneixen,
que cobraven l’atur i que l’han deixat de cobrar, que cobren subsidis, que tenen un
problema concret de no poder arribar a final de mes, perquè han assumit una càrrega
d’endeutament familiar inasumible, perquè tenen problemes d’habitatge o
problemàtiques diverses. Tots són coneixedors i forma part de la responsabilitat de
tots plegats saber trobar aquelles polítiques més adequades, més endreçades, més
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dirigides a solucionar, entre d’altres, més enllà de la gestió ordinària les
problemàtiques concretes que sorgeixen.
El senyor Tarrés manifesta que és un context excepcional i en aquest sentit tenen la
doble vessant de saber escoltar, saber detectar les necessitats, sobretot les
sobrevingudes davant de la crisi, les més bàsiques, però també no només han de ser
capaços de fer propostes de solució, propostes de xoc, sinó també això a vegades
costa a totes les administracions saber anar del bracet amb altres administracions,
saber buscar complicitats amb d’altres administracions i si s’escau saber ser exigent
amb d’altres administracions, perquè més enllà del que es pressuposta i que es
discuteix avui a la taula, saber trobar recursos addicionals. Més endavant es referirà
quan parli de les inversions en particular.
En un context de crisi com aquest està claríssim que el primer que cal fer si es vol ser
rigorós, coherent i responsable, és preveure de la manera més encertada i afinada
possible la partida que en global anomenen ingressos. És evident que els ingressos
cauen, que es redueixen, i es poden fer referències múltiples a la dràstica reducció
dels ingressos com a resultat de la reducció de l’activitat immobiliària, però també han
de ser clarets a l’hora de dir que la reducció més significativa que pateixen els
ajuntaments és precisament la caiguda de les transferències de l’Estat. En el cas
concret de Parets, les transferències de l’Estat cauran en una xifra al voltant dels
400.000 €, i evidentment això dibuixa un escenari diferent que en part es podrà
equilibrar gràcies que en el seu moment també van reclamar l’IAE de les autopistes i
que en el seu moment van prendre algunes decisions que van permetre aprofitar
romanents de tresoreria, com s’ha vist en les darreres modificacions.
En el cas concret dels ingressos previstos per a l’any 2010 és important saber que
comptaran amb els ingressos als quals s’ha referit, i d’altra banda saber que el fons
estatal, que no creu que sigui un fons graciable i un fons regal, com es podria
qualificar, sinó que és un fons de corresponsabilitat d’una administració, que d’entre
d’altres coses ha caigut els seus propis ingressos, té el repte d’afrontar amb els
ajuntaments sabent que poden aprofitar una part dels propis recursos per al
sanejament dels comptes municipals i es compte amb un punt d’equilibri, que fa que el
pressupost d’inversions en el seu conjunt tiri endavant d’una manera correcta i creïble.
El senyor Tarrés continua exposant que en qualsevol cas parlarà de temes concrets,
subscrivint fil per randa la intervenció de la regidora d’Hisenda en la seva ponència
inicial.
L’equip de govern ha fet un esforç importantíssim en la reducció de les despeses i la
prova més evident és que cauen els ingressos, però també cauen les despeses de
manera corresponsable, es veu en les dades generals de pressupost. Això és bastant
significatiu i eloqüent. El pressupost consolidat baixa respecte a l’any anterior i si es
deixa de banda el cas concret de la societat HabitaParets, SL, que a partir de
l’equilibri pressupostari que han facilitat en la documentació de la comissió
informativa, es veu que es consolida i que per tant comença a tenir ingressos, més
enllà de l’esmentada societat, és prou eloqüent quant a xifra absoluta veure que el
pressupost de l’Ajuntament cau en un 5% respecte al de l’any 2009, i que l’organisme
autònom, el Patronat Municipal d’Ensenyament, ho fa en un 1%. Està clar que és una
reducció, que no sap si qualificar de significativa, però és una reducció, que vol dir que
estan al davant d’un pressupost de contenció, que recula i que per tant es prenen
mesures per retallar entre d’altres qüestions unes despeses a les quals farà
referència.
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Pel que fa a aquestes despeses, algunes de les coses que es poden significar és la
reducció de la pròpia transferència que és un tema estructural que s’havia de fer a
l’organisme autònom del Patronat Municipal d’Ensenyament, en un 50%. És
significatiu, perquè és un canvi de tendència futur.
És cert que l’Ajuntament té un nivell d’endeutament, com tots els ajuntaments. Creu
que és sa dir les coses pel seu nom, i l’endeutament és raonable, assumible, que fins i
tot compta addicionalment amb un factor positiu tot i que sembla una contradicció, el
fet que la part d’interessos es reduiran perquè també els tipus d’interès està en un
moment baix i en tot cas si hi ha un nou deute que s’ha de fer per una inversió, està
justificat per la qualitat, la quantia, per la importància social de la inversió que s’ha de
fer.
Han revisat i s’estan revisant a fons tots els contractes i en aquest sentit l’ajustament
de les previsions de consums de manteniment, de contractes externs a la baixa són
una prova palpable i significativa. Es pot fer més i això és el que fan per intentar reduir
en la mesura del possible una despesa que és molt feixuga i la contenció de la
despesa no ve de nou, i és la continuïtat d’un pla de contenció de la despesa, que ve
d’exercicis anteriors i concretament de l’exercici anterior. Vol significar que en aquest
context de reducció significativa de la despesa hi ha algunes partides que no només
pel seu import, sinó per la seva significació té una especial rellevància i val la pena
referir-se. Les partides d’estudi, treballs tècnics, i assessoraments externs es redueix
de manera important, i per a l’equip de govern aquest és un compromís i un repte que
el satisfà avançar en aquesta línia.
El fet que els lloguers es redueixin significa l’inici d’un punt d’inflexió, d’un canvi de
tendència i és un compromís important la reducció significativa en la despesa de
publicació i informació, que és justificable en un context de crisi i exigible i en aquest
sentit és important fer referència.
El senyor Tarrés continua explicant que és important el fet que per primera vegada es
redueixi la despesa de telèfon després de tota una sèrie d’anys en què augmentava
any rere any. Com ha dit és important, però no perquè es redueixi en aquest moment,
que és l’objectiu que es perseguia, sinó per validar com a resultat i com a bona tasca
allò que van fer a l’exercici anterior de prendre mesures que podien tenir la seva visió
a mitjà termini i que ara suposen resultats concrets i una reducció concreta de diners.
A l’equip de govern li semblava imperatiu i fora de tota discussió, que novament
s’havia de procedir, i la proposta així ho recull, a la congelació dels sous i les
retribucions de tots els càrrecs electes i dels grups municipals, i això s’ha recollit
novament. També s’ha fet novament un esforç i s’ha aconseguit reduir la despesa en
atencions protocol·làries, després d’haver fet unes retallades en l’exercici anterior.
És important per a l’equip de govern, i particularment com ICV-EUA porta la Regidoria
de Medi Ambient, és una peça clau les mesures d’estalvi energètic. En el pressupost
es recullen inversions importantíssimes en estalvi energètic, que no són comparables
a la despesa telefònica, perquè són molt majors els reptes, les despeses i les
inversions a realitzar, però el fet que es facin inversions en canvis energètics també
donarà a mitjà i llarg termini com a resultat una reducció important de la despesa en la
factura energètica que havia arribat a ser elevadíssima, tal com tots saben. No és
desmerèixer els esforços dels tècnics i no només del polítics en reduir, retallar,
eliminar o redistribuir unes activitats, fent treballs transversals de diverses regidories o
procedint a la reducció o eliminació d’algunes activitats. És difícil, però és important
haver reduït les activitats a les diferents àrees.
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Evidentment parla només de retallada i en contra partida és important dir que es
reforça l’àmbit de l’acció social en el seu conjunt, amb una dotació de 814.000 €
esdevé la prioritat màxima de l’equip de govern per a l’exercici 2010. Recorda que hi
ha fons que procedents del canvi de la modificació del pressupost de 2009 i de
l’aprofitament del romanent de tresoreria que passen al 2010 i es destinaran al fons
d’acció social. Espera que s’afegeixin nous ingressos procedents del govern i que de
moment no s’han concretat.
És significatiu que en el fons social, en la despesa d’acció social es destinin
concretament 110.000 € a atenció directa a la infància i família. Això és un indicatiu de
la preocupació per la situació concreta de les persones més vulnerables.
El senyor Tarrés manifesta que en qualsevol cas i per avançar en la intervenció i
concloure-la vol fer referència a allò que en el pressupost és més significatiu, que són
les inversions previstes per a l’exercici vinent. Les inversions incideixen directament
en la qualitat de vida de les persones, i a més i en un context com l’actual i és més
notori que mai, no només incideixen en la vida ordinària, en la millora del municipi,
sinó que també generen ocupació i són un element de dinamització de l’activitat
econòmica, que contribueix a estimular l’economia local. No voldria deixar de recordar
en aquest context de dinamització de l’economia local, que estan previstos per la
regidoria corresponent l’elaboració dels plans d’ocupació, que ajudin a insertar a
aquelles persones amb problemes d’atur i passa a destacar algunes de les inversions
que es recullen en aquesta proposta pressupostària.
En primer lloc destacar per la seva importància i estratègicament pel seu contingut, les
que es deriven de la participació directa de les persones que han estat triades
directament per la ciutadania a través dels pressupostos participatius, perquè li donen
un plus de credibilitat, ja que no només és una decisió política, sinó que és una
decisió ciutadana directament expressada a través del procés de participació i en
aquest sentit propostes d’inversió pel Rockcodrom com l’actuació de la pista esportiva
de Can Butjosa, com els lavabos de la Linera llargament demanats o l’actuació
important al Parc Fluvial i l’entorn del riu Tenes, no només estan en el pressupost
perquè són convicció d’aquest govern, sinó que també hi són perquè són petició
directa de la ciutadania, que ha prioritzat entre diferents inversions i qüestions, i ha
vist que aquestes eren importants.
D’altra banda, les inversions preveuen entre d’altres coses una peça que no és tan de
participació directa, sinó que en acabar tothom pot veure l’abast que té, que és l’ajut a
la conciliació de la vida laboral i familiar, com és una escola bressol, que és un tema
importantíssim i el pressupost preveu com a inversió en primer lloc, la construcció
d’una nova escola bressol, però també preveu inversions en la xarxa viària,
concretament s’han explicat en diverses comissions informatives, que es continuarà
actuant a l’avinguda de Catalunya, al carrer Sant Antoni, i en un tram final de
l’avinguda d’Espanya.
S’ha parlat també i es recull en la proposta pressupostària la inversió important en
places i espais públics. Es recullen també inversions que són significatives i que
deriven del Pla Avanza a partir d’una bona gestió amb el Ministeri es va aconseguir
uns fons que permetrà també donar un impuls a la modernització de l’administració
local. No és un tema menor, ja que no només és una modernització interna, sinó que
és una atenció directa a la ciutadania, perquè serà possible, i aquest és el compromís
i el repte d’obligació legal, que els ciutadans puguin fer les gestions a l’Ajuntament de
manera directa, quan el pla s’acabi implementant del tot.
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El senyor Tarrés indica que és importantíssima la inversió en energia. Parla d’una
proposta d’inversió concreta de 114.000 € per a la millora de l’enllumenat, més les
inversions que en el marc del fons estatal anomenat CEOS també es recullen per a
qüestions energètiques i més una reserva de crèdit que ve procedent de l’exercici de
2009, que dóna fe que quan es diu que es fa una proposta per a una renovació
energètica, per una reducció del consum energètic de la despesa energètica de les
emissions, no estan fent simplement un discurs, sinó expressar una prioritat en una
proposta concreta econòmica que es pot veure en la proposta pressupostària d’avui.
Hi ha d’altres inversions menors a part de les del CEOS que són extrapressupostàries,
i vol significar la inversió del Barri Antic. La inversió que el pressupost preveu per
aquest barri és cabdal, prioritària, és un deute històric que tenen cap al barri i per
primera vegada s’afronta amb una quantia important i està convençut que es podrà
tindrà lloc una transformació important que es pot veure a les actuacions previstes al
carrer Barcelona, al carrer Raval i al tram final del carrer Cantallops.
En definitiva parlen d’un pressupost que haurien de qualificar de contenció de la
despesa, que continua potenciant les inversions, que prioritza també l’acció social i
que en definitiva expressa el compromís d’aquest govern amb els sectors més
vulnerables de la població, també amb una millora significativa del municipi i, en
definitiva, en nom d’ICV-EUA, qualifica el pressupost com un pressupost d’esquerres,
progressista i com a membre de l’equip de govern no vol deixar de dir que per a ell no
deixa de ser un pressupost de contenció, d’austeritat, adaptat a la situació de crisi i de
proximitat, i això és molt important a les problemàtiques dels ciutadans, de les
persones, que és el compromís de l’equip de govern, en definitiva polític en l’ús de
l’exercici de govern.
Prèvia la vènia, pren la paraula el representant del grup Socialista, el senyor Lucio Gat
i demana disculpes si en un moment determinat les seves paraules coincideixen
plenament amb el que ha explicat la regidora d’Hisenda, perquè ha presentat un
pressupost ajustat a la realitat social, tot el progressista i renovador que poden ser
amb totes les dificultats que travessen i continuïsta en aquelles línies en la mesura
que ha de ser-ho i en aquelles línies que òbviament no poden ser d’una altra manera.
En nom del grup municipal Socialista farà una breu valoració del que signifiquen per al
seu grup els comptes municipals i, com ja van fer l’any passat, de passada, perquè
creu que toca, farà una petita reflexió de l’afectació que l’actual i generalitzada situació
econòmica del país té sobre aquest pressupost del 2010, que s’ha presentat.
Lamentablement han de continuar afirmant, que des del punt de vista econòmic, viuen
moments difícils i complicats. Que la crisi econòmica encara no ha tocat fons i que
aquesta continua condicionant de manera important les economies familiars, les de
les empreses, però també les de les pròpies institucions públiques.
És aquesta una situació, de la qual sempre han dit, i ho continuen dient, que no els ha
d’instal·lar en el pessimisme, sinó en una actitud responsable que permeti prendre
decisions més justes amb la total predisposició per arribar als millors acords i tirar
endavant aquelles polítiques, que amb convicció, serietat i fermesa ajudin als que més
ho necessiten.
Entenen que és necessari establir un compromís de tots els grups polítics en aquests
exercicis. Ho entenen convençuts que només així contribuiran positivament tots
perquè Parets no sigui un poble on les desigualtats i les injustícies augmentin com a
conseqüència de la situació que ha esmentat.
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Ara és el moment de pensar que des d’una situació econòmica poc favorable,
l’Ajuntament pot sortir reforçat si actuen a favor dels més desprotegits i paral·lelament
ajuden als que tenen les idees i la força per projectar una economia sostenible del
municipi cap a un futur millor.
Discrepàncies, discursos sensasionalistes, maneres i formes d’entendre els números
a banda, fora bo coincidir, no només avui sinó durant tot l’exercici, en l’aplicació de
mesures que evitin que els sectors més febles de la societat, paguin les
conseqüències d’una crisi que no han provocat.
Convé que els ciutadans i les ciutadanes de Parets sàpiguen que el seu Ajuntament
utilitza de forma adequada els instruments i els recursos de què disposa, malgrat la
seva limitació de recursos per fer front a la totalitat de serveis que necessiten.
El que s’ha presentat avui per part de la regidora d’Hisenda no han estat només uns
comptes i uns números, sinó un conjunt de criteris, propostes i mesures que ajudaran
a superar en millors condicions les adversitats i els serveis que necessiten els
ciutadans i ciutadanes de Parets. Són criteris i propostes que la regidora ha marcat
molt bé posant-los en tres eixos
1. La intensificació de les polítiques socials.
2. El manteniment de les inversions per estimular l’economia del poble i,
3. L’aplicació d’una major austeritat en la despesa de segon ordre, que no afecti
directament al servei a les persones.
Vol repetir-lo perquè sí que és veritat que hi ha hagut una major austeritat de la
despesa si es valora el pressupost del qual es partia.
L’equip de govern sempre diu que els debats a l’entorn dels pressupostos municipals,
són debats enriquidors, ja que en el seu marc es recull sempre una part important del
model de ciutat que volen uns i els altres. És un debat que els agrada, però és clar
que els missatges no es poden donar amb la mateixa situació quan hi ha crisi, que
quan no hi ha.
El senyor Lucio Gat continua exposant que avui a Parets, com segurament arreu del
país, l’atur és una de les principals preocupacions dels ciutadans i aquesta situació
afecta als més febles, però també a les empreses i a les famílies, i aquests ciutadans,
el que esperen escoltar avui, de l’Ajuntament, és una veu el més unànime possible,
que doni solucions als seus problemes.
Avui els ciutadans i les ciutadanes de Parets volen percebre, que els serveis de
qualitat que reben d’aquesta administració, relacionats amb les polítiques socials,
educatives, d’ocupació, d’habitatge o els propis serveis col·lectius, els continuaran
rebent en les mateixes condicions al marge dels grans discursos i els grans debats.
Per tant, si aquest any tornen a afirmar que tindran una reducció d’ingressos corrents,
d’un 5% respecte l’any anterior, que ja partia d’una reducció, hauran de continuar
evitant donar la sensació de picabaralles entre govern i oposició i assumir tots plegats,
que estan en el mateix vaixell i que si són capaços de remar tots i totes plegats en la
mateixa direcció, de ben segur serà millor.
L’actual situació de crisi econòmica exigeix austeritat i responsabilitat, però també
exigeix un major protagonisme en les reivindicacions de les polítiques socials emeses
per altres organismes i en conseqüència, han d’aprofitar qualsevol oportunitat, com
pot ser aquesta, per reclamar també la transferència de més recursos econòmics, tant
a l’administració de l’Estat com de la Generalitat.
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Malgrat tot, i en aquest mateix sentit, enguany han de tornar a celebrar, la segona
disposició del govern central, que en el marc del fons per a l’ocupació i la sostenibilitat
local, torna a aprovar un nou paquet de mesures per ajudar als ajuntaments.
Una mesura que l’equip de govern qualifica com a pertinent i generosa, tant per la
quantitat de diners aportada, com pel fet que els ajuntaments tornen a ser els
canalitzadors i principals protagonistes. Un nou fons extraordinari d’inversió pública
pels ajuntaments que en aquesta ocasió dotarà Parets, amb un total d’1.862.000 €,
dels quals es preveu destinar aproximadament 1.500.000 € a la inversió pública i la
resta a la despesa social.
Com deia abans per responsabilitat política i de govern han d’evitar reduir la despesa
social en moments en què la pobresa i l’exclusió augmenten i colpegen greument els
sectors més vulnerables, cada vegada més amplis, de la societat.
El senyor Lucio Gat continua exposant que avui es proposa destinar 917.000 € per a
la intensificació directa cap a les polítiques socials, al servei dels ciutadans i
ciutadanes de Parets, i tornen a mirar, especialment com l’any passat, els serveis
socials com un dels pilars del nostre model social, per contribuir, com s’ha fet sempre,
d’una manera cabdal, en la construcció d’una societat més inclusiva i cohesionada.
Aquests comptes afronten també els serveis socials des d’una intervenció adreçada a
tothom, fent efectiva la justícia social i promovent el benestar de tota la població per
garantir la qualitat de vida i l’accés als serveis socials com a dret universal.
És un pressupost que manté viva, com també ha fet sempre, la immediatesa de les
polítiques socials d’aquest Ajuntament en la mesura de les seves possibilitats, i
aquesta vegada també són menys, això s’ha de dir.
Atén, específicament amb una disposició de 436.000 €, les necessitats econòmiques
de les famílies en situació de fragilitat social i dels infants i adolescents, les persones
en situació d’exclusió social, les intervencions directes, i el manteniment de programes
d’atenció social, acollida, discapacitats, gent gran, entre d’altres.
És un pressupost que implica a l’Ajuntament en la millora de la gestió, la qualitat i
l’avaluació contínua dels serveis socials bàsics i que preveu el treball per millorar la
coordinació entre les diferents administracions públiques.
Que fomenta els serveis d’atenció i suport a les famílies amb infants i persones
mancades d’autonomia personal, desenvolupant un ventall d’actuacions, com a eina
d’intervenció preventiva i generadora d’espais d’inclusió social.
Aquest pressupost també manté un important volum d’inversions per tal d’estimular
l’economia del municipi. Es configura amb projectes encaminats a projectar el poble,
per tal que, al més aviat millor, facin la funció de nous motors per a l’economia.
Es manté, com es pot comprovar, un bon paquet d’inversions per un import de
3.600.000 € que si se suma 1.800.000 € del Decret de l’Estat d’ajuts als ajuntaments,
arribaran a executar unes inversions per a l’any 2010 per un valor de 5.500.000 €.
És un pressupost que aposta per una planificació territorial sostenible i accessible,
que aplica una política territorial com a un dels fonaments de la cohesió social i la
qualitat de vida de les persones, que promou un urbanisme racional, que torna a
donar resposta a les demandes socials i d’educació del poble amb 865.000 €, per a la
construcció d’una nova escola bressol i que dóna resposta a les demandes
econòmiques i mediambientals de Parets, i es preveuen 674.000 € d’inversió per a les
obres de millora de la xarxa viària, els espais públics i l’enllumenat.
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És un pressupost que destina 837.000 € per propiciar un concepte de Parets
compacte i poder intervenir en el territori, i més concretament en el Barri Antic, per tal
de gaudir d’un espai públic de qualitat per a les persones, on es resideix i es treballa,
on s’adquireixen béns i es reben serveis, on s’estudia o es participa de l’oci.
En definitiva uns comptes que facilitaran, durant aquest 2010, el desenvolupament de
fórmules pròpies que ens permetran realitzar un model de planificació d’acord amb les
necessitats i perspectives dels ciutadans i les ciutadanes de Parets.
És un pressupost que torna a combinar una visió renovada de l’evolució del territori,
amb mecanismes actius de participació ciutadana i torna a destinar 300.000 €, per
cobrir especial i particularment la inquietud social derivada dels ritmes que avui en dia
registra la transformació de la via pública i les infraestructures.
És un pressupost que preveu gestionar la inversió de manera responsable i
transversal, alhora d’afavorir uns entramats urbans que continguin el que la ciutadania
necessita per desenvolupar-se com a persones.
Que aposta per una forta i decidida acció en favor del medi ambient i la sostenibilitat,
les polítiques aplicades en matèria de reciclatge selectiu i el control energètic
d’equipaments.
Per últim, concreta aquest pressupost amb una major austeritat en la despesa,
malgrat que s’ha qüestionat, que no afecta directament als ciutadans, perquè les que
afecten no les han retocat. Ho fan aplicant fórmules per aconseguir una millora de
l’eficàcia en la gestió que es fa dels recursos econòmics i una reducció econòmica
raonable de les partides de despesa corrent, respecte al pressupost anterior.
En aquest sentit el pressupost torna a proposar una actuació decidida i compromesa
per una major eficiència dels processos econòmics respecte als consums de serveis
interns com són els carburants o els consums de telèfon.
Redueix també, sobre la reducció de l’any anterior aquelles despeses no estrictament
necessàries com són les que es destinen a les atencions protocol·làries i
institucionals, redueix la previsió de despesa per estudis i treballs tècnics
complementaris i assessorament i els costos que representa la premsa i les
publicacions.
El senyor Lucio Gat destaca novament, tot i el seu caràcter simbòlic, per la poca
aportació que pot significar, que per a l’any que ve tampoc s’ha previst cap increment
en les retribucions dels regidors i les regidores, ja siguin per dedicació o assistència
col·legiada, i tindran el mateix tractament les assignacions dels grups municipals.
En resum, el grup municipal Socialista, és conscient que aquest pressupost afronta
una situació econòmica complexa, però està convençut que ho fa amb determinació
en les polítiques socials, amb fermesa en les accions d’inversió i amb una contenció i
austeritat raonable en la despesa corrent.
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que
respecte al que ha dit la representant del NOPP, ella mateixa ha dit que als números
se’ls hi fa dir el que vol i això és el que ha intentat fer la senyora Martí, i vol dir que
sigui prudent en les seves afirmacions, ja que en la intervenció de la senyora Martí
diverses vegades ha manifestat que no és veritat el que diu la regidora d’Hisenda, i
pot assegurar que ella no diu cap mentida, i li sembla de molt mal gust que la
representant del NOPP faci servir aquesta expressió amb tanta lleugeresa.
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La regidora d’Hisenda continua exposant que té totes les dades i pot dir que el que ha
dit és cert. Sí que és veritat que el pressupost consolidat baixa. Sí que és veritat que
el pressupost de l’Ajuntament baixa un 5%, i que el pressupost del Patronat baixa un
1%. Sí que és veritat que els lloguers es baixaran en 29.500 €. No sap el motius dels
raonaments de la senyora Martí, però ha de dir que ella està tranquil·la perquè no ha
dit cap mentida.
Agraeix que el NOPP presentés una proposta de resolució, ja que totes les
aportacions són bones i quan la van estar treballant van veure que moltes de les
propostes que feia el NOPP, el grup Socialista ja les tenia pensades fer, i evidentment
no és que s’incorporessin, sinó que ambdós grups coincidien, com en el tema de la
congelació de les retribucions dels sous dels regidors, la moderació del consum
telefònic, la revisió dels contractes de serveis, la revisió dels lloguers. En altres
propostes no coincideixen, per això no s’han incorporat com per exemple en
l’elaboració d’un pla d’ocupació amb fons d’altres administracions. L’Ajuntament en
comptes de fer-ho amb fons d’altres administracions, que si venen també es faran, té
previst fer-ho amb els fons de la corporació.
La senyora Lloret reitera les gràcies per la presentació de la proposta, ja que en
alguns punts han coincidit.
Pren la paraula la regidora d’Ocupació, la senyora Villa, i exposa a la representant del
NOPP, que en funció dels plans d’ocupació malauradament encara no havien tingut
temps per comunicar una part de l’ampliació de 70.000 € dels plans d’ocupació.
S’intentaran ampliar als 110.000 € o 120.000 €, del 70 als 110 o als 120.
El NOPP ha comentat que un pla d’ocupació per a tres famílies durant un any és molt
poc, i és cert, però el treball de la corporació és en funció de mig any i incorporarà no
només tres famílies, sinó de vuit a dotze, o sigui que és molt més beneficiós per al
poble.
La regidora d’Ocupació continua exposant que al gener segurament es facilitarà una
explicació de tots els plans d’ocupació.
Pren la paraula la presidència que vol apuntar algunes reflexions i les intentarà
resumir sense voler entrar en cap element polèmic.
Referent a la primera reflexió, ha de dir que mantenir els llocs treball de l’Ajuntament
és crear ocupació. Ha sentit algunes manifestacions sobre l’amortització de places o
la seva reducció. Indica que mantenir els llocs de treball de l’Ajuntament és fomentar
l’ocupació, i que la plantilla actualment és de 266.
S’ha de vigilar amb el que es diu, perquè d’una banda es volen fer plans d’ocupació i
de l’altra reduir o amortitzar places de treballadors de l’Ajuntament, per això insisteix
en dir que mantenir els llocs de treball de l’Ajuntament d’alguna manera també és
generar ocupació.
Quant a la segona reflexió, quan es diu que controlar la informació és controlar el
poble, ha de dir que el poble de Parets és suficientment intel·ligent com per saber
distingir entre les realitats, els discursos i les demagògies. El poble de Parets sempre
ha demostrat una capacitat d’intel·ligència important com per distingir entre els
diferents discursos que les opcions polítiques tenen. En els dos darrers anys hi ha
hagut una reducció important en les despeses d’informació i enguany es continua
reduint, fet que s’ha de tenir en compte.
Pel que fa a la tercera reflexió sobre la situació financera, ha de dir que és cert que hi
ha un deute alt, però també és cert que el percentatge és totalment assumible. Molts
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ajuntaments de la comarca i del Baix Vallès tenen quantitativament un deute menor
que Parets, però percentualment molt més alt, i això succeeix perquè Parets té
capacitat per generar ingressos i de la mateixa manera que s’ha dit que hi ha un
rànking, doncs també s’ha de dir el rànking bo i és que Parets és dels pocs
ajuntaments que té un romanent de tresoreria positiu, quan la majoria del voltant el
tenen negatiu. O sigui, que Parets té un endeutament mitjà, però alhora genera molts
ingressos, dit això Parets té un percentatge assumible. Si es diu una cosa i no es diu
l’altra es pot malintepretar.
La presidència vol tranquil·litzar la població, perquè la situació de l’Ajuntament està
sanejada. En el tema de les inversions amb préstec és una qüestió a la qual s’ha de
donar la volta, encara que bàsicament les inversions que es generin siguin amb
préstec, ha de dir que l’Ajuntament té la capacitat de poder-lo fer perquè genera molts
ingressos i dit això l’Ajuntament pot continuar executant inversions mitjançant la via
del préstec per la seva capacitat de generar i consolidar els ingressos.
Respecte a la quarta reflexió sobre els estudis, tal com ha dit la regidora d’Hisenda es
redueix la despesa en el tema dels lloguers i dels estudis. Afegeix que no és cert que
la quantitat que es redueix sigui d’HabitaParets, SL. En el tema de personal hi havia
un assessor i un altre a Territori que tampoc hi seran i en el tema dels lloguers també
es disminuiran i més que es reduiran perquè recull algunes de les propostes
presentades per la representant del NOPP pel que fa al lloguer de la Torre Cellers.
La presidència continua exposant que d’una banda es qüestionen els estudis, i de
l’altra es demana que es facin.
En el tema dels plans d’ocupació s’han posat 70.000 € i 70.000 € que es va consignar
en la última modificació del pressupost i que es tracta de quantitats importants per
generar plans d’ocupació.
S’ha dit que amb 70.000 € només es poden contractar tres persones mileuristes. Dels
deu plans que s’han dit serien trenta persones amb un cost de 700.000 €. És a dir, la
quantitat és important. Hi està d’acord en què cal fer servir la imaginació, però també
s’ha de ser clar. Si es volen fer deu plans d’ocupació amb tres persones a cada pla
d’ocupació, això suposaria un cost de 700.000 €, quantitat molt significativa i que
haurien de deixar de fer altres serveis. Tot i així la presidència indica que si hi ha
romanent de tresoreria positiu es destinarà a crear i fomentar ocupació. Vol que quedi
en acta.
El millor pla d’ocupació que farà l’Ajuntament serà quan entri en funcionament la
residència que serà al 2010. Es crearan llocs directes per a la gent del poble, però no
d’aquests parcials, sinó de continuïtat. A part del tema social que comporta la
residència si s’afegeix el seu cost de la partida de personal, Parets serà un dels
ajuntaments que més destinarà en despesa social social, si s’afegeix el que costa la
residència.
La presidència continua explicant que la residència és una aposta important del
municipi i l’Ajuntament en línies generals vol donar resposta a unes necessitats
socials de la població i és un element important en generació d’ocupació i el pla
d’ocupació més important que tindrà l’Ajuntament durant els últims anys és la
residència, perquè generarà llocs de treball directes i amb el sistema de gestió seran
ciutadans del municipi, en els temes d’atenció, de menjador, cuidadors, de conserges,
de recepció. Seran bastants llocs i els estudis diuen que poden ser al voltant de
quaranta llocs de treball. Es crearan llocs de treball amb continuïtat. Serà dels millors
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plans d’ocupació que ha fet l’Ajuntament en els últims anys, senzillament per la
generació de llocs de treball que comporta.
Respecte als plans d’ocupació ha de dir que el govern estatal i autonòmic han fet una
aposta, s’adopten mesures com el FEIL al 2009 i el FEOS al 2010. El govern
autonòmic té la voluntat de generar plans d’ocupació, i tal com ha dit la regidora
d’Hisenda, hi haurà aportacions concretes perquè les administracions desenvolupin
plans d’ocupació, Parets així ho farà, les demanarà i treballarà en aquesta línia.
Aquest és l’objectiu principal.
La presidència, com ja s’ha dit diverses vegades, fa contenció de la despesa que es
reflecteix en la reducció de la telefonia, atencions protocol·làries, activitats i en altres
conceptes que formen part del pla de contenció de la despesa, que ha exposat la
regidora d’Hisenda.
D’altra banda, hi ha un increment de les despeses socials, i reitera que si hi ha
romanent de tresoreria positiu, una part d’aquest es destinarà a mesures socials,
principalment al tema de l’ocupació.
La presidència indica que es potencien les inversions, perquè aquestes també
generen ocupació i a més donen servei a la població. A vegades a l’Ajuntament li
costa trobar aquest punt d’equilibri, perquè si es fan equipaments aquests també
tenen un cost de manteniment, per posar un exemple enguany entrarà en
funcionament la nova escola Vila Parietes, que genera un nou consum. O sigui, que
intenten reduir despesa per una banda, però es generen nous serveis amb nous
consums, per això és difícil trobar un equilibri.
Indica que davant de les circumstàncies actuals cal sumar esforços per donar
respostes a les demandes socials de la població i més en un moment de gran
complexitat per la situació de crisi econòmica. El ciutadà demana que es donin
resposta a les problemàtiques econòmiques i socials i que els governants sumin
esforços per tirar endavant el país.
Tot seguit la presidència obre un torn per al posicionament de vot.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el vot és d’abstenció. El seu
grup ja ha manifestat clarament les seves propostes, i l’anàlisi del pressupost. El vot
és d’abstenció perquè en cap moment vol entorpir el funcionament de l’Ajuntament,
malgrat que no comparteix tot el que ha exposat anteriorment l’equip de govern.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el vot és d’abstenció, tal com ha
dit anteriorment, perquè no és el seu pressupost i CiU probablement l’hagués fet d’una
altra manera, amb unes altres mires, que quedarien recollides en molts dels punts que
s’han posat damunt de la taula.
El senyor Martorell indica que hi ha mesures de contenció de la despesa, però com ha
dit aquestes mesures no són suficients. S’han de buscar fórmules imaginatives en
molts camps per intentar ser el més competitius possible, amb el menor cost possible,
ja que els temps difícils que vindran, farà que enevitablement s’hagin d’optar per
aquest tipus de solució. Diu solucions imaginatives que poden ser importants en un
futur.
CiU en cap cas ha dit que no hi hagin plans d’ocupació, ja ha dit que hi ha, encara que
poden ser insuficients, perquè els plans d’ocupació són probablement pocs i que han
de créixer en la mesura proporcional de la situació actual, de la mateixa manera que
ha dit que hi ha d’altres despeses que han augmentat en funció dels temes
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d’ampliació, dotació de partides, que permetrà tenir tota aquesta necessitat social més
coberta.
La regidora del PP, la senyora Rueda, indica la seva abstenció.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (NOPP, CiU, PP)
Per tant i,
Atès allò que disposen els articles 168 i 169 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
concordants del Reial Decret 500/90, sobre aprovació dels pressupostos municipals.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2010,
integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat Municipal d'Ensenyament
i de la societat municipal HabitaParets, SL segons el detall resumit per capítols
següent:

PRESSUPOST GENERAL PER A 2010
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

10.504.950,00
450.000,00
4.325.814,85
6.237.373,35
93.406,00
21.611.544,20

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VII
Transferència de capital
IX
Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

1.689.386,66
1.850.000,00
3.539.386,66
25.150.930,86

EUROS

EUROS
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ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
TOTAL DESPESES CORRENTS

9.147.189,50
8.607.900,48
532.633,60
941.933,92
19.229.657,49

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VI
Inversions reals
VII
Transferència de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

4.051.273,37
0,00
0,00
1.870.000,00
5.921.273,37
25.150.930,86

EUROS

EUROS

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VII
Transferència de capital
IX
Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
TOTAL DESPESES CORRENTS

EUROS
10.504.950,00
450.000,00
2.915.718,13
4.025.711,50
92.006,00
17.988.385,63

EUROS
1.689.386,66
1.850.000,00
3.539.386,66
21.527.772,29

EUROS
6.157.747,65
7.589.341,18
529.733,60
1.741.563,21
16.018.385,63
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VI
Inversions reals
VII
Transferència de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

EUROS
3.619.386,66
20.000,00
0,00
1.870.000,00
5.509.386,66
21.527.772,29

PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VII
Transferència de capital
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i s.
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
TOTAL DESPESES CORRENTS

EUROS
477.011,07
2.835.251,14
1.300,00
3.313.562,21

EUROS
20.000,00
20.000,00
3.333.562,21

EUROS
2.761.710,37
551.551,84
300,00
0,00
3.313.562,21

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VI

Inversions reals
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

EUROS
20.000,00
20.000,00
3.333.562,21
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HABITAPARETS SL
PREVISIÓ D'INGRESSOS
CAPÍTOL
III
IV
V

DENOMINACIÓ
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS
TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS

EUROS
933.085,65
176.040,00
100,00
1.109.225,65
1.109.225,65

PREVISIÓ DE DESPESES
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i serveis
III
Despeses financeres
VI
Resultat (ingressos – despeses)
TOTAL DESPESES
TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES

EUROS
227.731,48
467.007,46
2.600,00
411.886,71
1.109.225,65
1.109.225,65

2. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província i exposar al públic per
un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple municipal. El pressupost es
considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, si durant aquest
període no es presenten reclamacions.
3. Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la concertació del préstec previst
per al finançament de les inversions contemplades a l’annex d’inversions 2010, i donar
compte en el Ple ordinari següent, tot condicionat a l’aprovació definitiva del
pressupost.
4. Fer tramesa del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a
la Delegació d'Hisenda i publicar-ho resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la
província.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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Impost sobre Béns Immobles

40

2

Impost sobre Activitats Econòmiques

57

3

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

71
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Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

79

5

Impost sobre Construccions, Installacions i Obres

91
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Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

98
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de subministraments d’interés general

103
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remoguda en la Via Pública del Paviment de les Voreres

110
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Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres installacions
anàlogues

113

11

Taxa per les Entrades de Vehicles a través de les Voreres, i les reserves de Via
Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol
mena

117
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Cinematogràfics

131

15

Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració
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16
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149
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Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol

159
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166

22

Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
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28

Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs.
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29

Taxa per la publicitat en Ràdio Parets.
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30

Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica

199

31

Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives municipals

201

32

Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària

206

33

Ordenança General de Contribucions Especials

208
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Tarifa X.E Activitats dels casals de gent gran
Tarifa XI.E Serveis emisora municipal ràdio

216

35

Taxa per al servei de transport urbà

225

36

Taxa per l’ensenyament a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa

227

37

Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals

229
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
SECCIÓ I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 - Objecte
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, conté normes comuns, tant substantives com de
procediment, que es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels
Reglaments Interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic municipals.
2. Aquesta Ordenança es dicta per a:
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents als
procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest
Ajuntament.
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de
possible determinació per l’Ajuntament.
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la
reiteració.
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de
l’Ajuntament.
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals pugui
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Article 2 - Àmbit d'aplicació
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic llur títularitat
correspon a l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació
dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es
regiran per la pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals.
No obstant, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial
dels serveis municipals, ho facin convenient.
3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta
Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés.
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SECCIÓ II - PROCEDIMENT
Article 3 - Aspectes generals
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a la
informació administrativa.
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació.
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions
dels ciutadans amb l’Ajuntament.
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de
gestió i recaptació delegades en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin de
certificat digital, acreditatiu de la seva identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits
personalitzats en les condicions previstes per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
A aquests efectes, s’admetran els certificats emesos, o validats, per l’Agència Catalana de
Certificació, CATCert.
Article 4 - Comunicacions informatives i consultes tributàries
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària.
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en què
la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els
antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa tributària
aplicable.
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la
presentació.
4.- La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a
altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i
aquelles objecte de consulta.
5.Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o
en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es
dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà
formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament.
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà
identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.
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7. Si s’actua per mig de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els
termes previstos a l’article 46 de la Llei General Tributària. En tot cas, es presumirà
concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
Article 5 - Accés a arxius
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú, a la Llei General Tributària, i a la del Parlament de Catalunya, 10/2001,
de 13 de juliol, d’Arxius i Documents.
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada
especificant els documents que es desitja consultar.
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels
Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la
consulta i valori que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de
persones diferents del consultant.
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers es podrà exigir la
corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, del Parlament de
Catalunya, i en els termes que, si s’escau, prevegi l’Ordenança fiscal.
Article 6 - Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per
escrit.
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa
establerta per expedició i reproducció de documents.
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent
en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir
el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què podrà recollir les còpies
sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies naturals.
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència
o, en defecte d’aquest, en el d’al.legacions posterior a la proposta de resolució.
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals
s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent.
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurant a
l’expedient afectin a interessos de tercers, o a la intimitat d’altres persones. La resolució que
denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient deurà motivar-se.
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la
Secretaria.
Article 7 - Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la tramitació
o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia.
Article 8 - Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat
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1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els
antecedents d’aquesta.
2. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis
previstos en la Llei General Tributària i en el Reglament General de la Inspecció dels Tributs.
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la
resolució administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per altres
administracions o per l’interessat.
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors
aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de
liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei General Tributària.
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari
tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització.
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies.
Article 9 - Registres
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels
medis següents:
a) En el Registre General Municipal
b) En qualsevol registre de les Administracions estatal o autonòmica, i també de la local si,
en aquest cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni
c) En les oficines de Correus
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de presentació
d’aquells.
3. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació del
corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.
Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el número d'ordre que li hagi
correspost.
L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els
documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació.
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions
autoritzades pel Secretari.
4. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s’hi
registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució
administrativa.
5. Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les
oficines de l’ORGT, relatius a ingressos quina gestió s’hagi delegat en aquest Organisme,
podran remetre’s des del Registre receptor a l’Ajuntament mitjançant imatge escanejada i
degudament compulsada la integritat del document. Concorrent les condicions de validesa
del document electrònic per produir els mateixos efectes que el document manuscrit, no
caldrà remetre els documents originals en suport paper.
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Article 10 - Còmput de terminis
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén
que són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a
aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en
què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de
venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el
termini finalitza l’últim dia del mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què
tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud
hagi tingut entrada en el Registre Municipal.
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de
terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests.
Article 11 - Tramitació d'expedients
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el
corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació.
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es
requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà
que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició.
3. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos
sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració, es produirà la
caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat.
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar
per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la
notificació del corresponent acte.
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra banda
s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix abans o
dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per transcorregut el termini.
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple.
Article 12 - Obligació de resoldre
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest deure
de resoldre expressament en els casos següents:
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- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de
comunicació per l’obligat tributari.
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la
renúncia o el desistiment dels interessats.
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa
aplicable fixi un termini diferent.
2. Se senyalen en concret els següents terminis, d’interès particular:
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un
mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de
sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la
sol·licitud.
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim
fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu,
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar.
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la Llei
General Tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta ordenança.
SECCIÓ III - NORMES SOBRE GESTIÓ
SUBSECCIÓ I - GESTIÓ DE TRIBUTS
CAPÍTOL I - DE VENCIMENT PERIÒDIC
Article 13 - Impostos de venciment periòdic
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre
vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves
Ordenances fiscals específiques.
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
Article 14 - Taxes
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements
essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per
l'Ajuntament.
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT.
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3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a la Junta de
Govern Local l’aprovació dels padrons.
4. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin
coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic
en el que constaran degudament separats els conceptes d’ingrés.
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els
apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent
a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de
l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució
parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà
retornar quantitat alguna.
Article 15 - Calendari fiscal
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes
de l’Ajuntament. Del càrrec anual del padró d’IBI-Urbana a aquells que el tinguin domiciliat
es passaran dos rebuts en les dates establertes en el calendari fiscal.
2. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, la publicació del calendari fiscal correspondrà a l’ORGT. En aquest cas, l’ORGT
a través de la seva pàgina web d’Internet informarà dels respectius períodes de cobrança.
3. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals.
Article 16 - Exposició pública de padrons
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, a comptar des de quinze dies
abans de l’inici dels respectius períodes de cobrament.
2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte
passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la Llei
general tributària.
3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes
a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents
padrons.
4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró.
Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per la Gerència de l’ORGT, es
formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan.
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CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC
Article 17 - Pràctica de liquidacions
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions quan, no havent-se establert
l'autoliquidació, l'Ajuntament tingui coneixement de l'existència del fet imposable respecte
dels tributs següents:
a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
b) Contribucions especials
c) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis
d) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic.
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de
l’Alcalde.
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les
liquidacions seran aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT.
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional.
Article 18 - Presentació de declaracions
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que
originen l'acreditament dels tributs municipals.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a
presentar les declaracions previstes legalment.
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat
regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració.
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme
el que estableix l’article 192 de la Llei General Tributària i els preceptes de la Secció VI
d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL III - NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES
Article 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular.
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a
utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible es
notificarà personalment a l'obligat tributari.
2. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) s'expedirà un
document de notificació que contindrà els requisits normatius.
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3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció,
així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la
normativa de desenvolupament i, supletoriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú.
5. Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment singular, de resultar
infructuosos dos intents d’entrega personal es deixarà a la bústia avis perquè l’interessat
passi per la llista de Correus a recollir la notificació durant el termini de set dies naturals.
Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí
oficial de la província. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva,
òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser
notificat. En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOP. Quan transcorregut el termini
indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals
des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
6. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
7. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics quan
l’interessat hagi designat aquesta via de comunicació per rebre les notificacions.
CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS
Article 20 - Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde.
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en
la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre la
seva concessió.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.
4. Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per la
qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada tingui lloc
el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. En tot cas,
el benefici s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa al
moment de la concessió, sempre que els requisits del benefici fiscal concorrin en la data
d’acreditament del tribut.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució
en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
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CAPÍTOL V - PROCEDIMENT DE REVISIÓ
Article 21 - Recursos administratius
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es
reclama.
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes
comptat des de la data d’interposició.
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de
la Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplert el termini màxim de
resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva
interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en
paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmicoadministratives.
4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la
modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a
la data de publicació de la seva aprovació definitiva.
Article 22 - Revisió d’ofici
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels
ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes
establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària.
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte.
b) A instància de l’interessat.
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer
drets l’acte que es pretén anul·lar.
Article 23 - Declaració de lesivitat
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220
de la Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de
drets si els declara lesius per a l’interès públic.
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
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3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.
Article 24 - Revocació d'actes
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte.
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es
va dictar l'acte objecte de rectificació.
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei
competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel mateix
òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.
CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
Article 25 - Suspensió per interposició de recursos
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per a la
cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què serà
indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora
que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es
sol.licita la suspensió.
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs
podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari,
en els termes següents:
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el
dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer
fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
4. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute
resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
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5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra
una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute
resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període de
suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al punt
3.
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions
executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més
els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.
6. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reanudaran les actuacions del
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la seva
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reanudarà o
suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial.
7. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute
tributari resulti quantificable.
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.
Article 26 - Altres supòsits de suspensió
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini.
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència
d'alguna de les circumstàncies següents:
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial,
no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de
constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns peribles, béns en els
que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti de forma
expressa la seva alienació.
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona la suspensió i si s’escau paralització del procediment, correspondrà a l’ORGT.
Article 27 - Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del deute
tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de demora que puguin
originar-se durant el període de suspensió i els recàrrecs que procedeixin en el moment en
què es sol.licita la suspensió.
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclussivament
les següents:

15

a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució.
c) Per a deutes inferiors a 600,- euros, fiança personal i solidària prestada per dos
contribuents de la localitat de reconeguda solvència.
d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas
haurà de ser valorada per la Intervenció.
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 43 d’aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Article 28 - Iniciació de l’expedient
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute.
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de
les oficines de l'ORGT.
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.
4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines
perifèriques de l'ORGT en el mateix moment en què hi comparegui l'interessat si aporta els
documents originals acreditatius del pagament.
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que
han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament.
Article 29 - Quantia de la devolució
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de
demora.
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part
de liquidació anul·lada.
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del
dia en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la
proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució.
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Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que preveu
l’Article 26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà
periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per
la Llei de pressupostos de l’Estat.
4. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec,
es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia.
Article 30 - Reintegrament del cost de les garanties
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial,
s’iniciaran a instància de l’interessat.
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament
que correspongui, seran les següents:
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment
l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o
certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com documents
acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia
recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament percebudes per
formalització i manteniment de l’aval.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent
optar per:
- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades identificatives de
l’ Entitat de crèdit o bancària.
- Xec nominatiu.
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació.
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies.
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es
refereixin als ingressos de titularitat municipal.
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.
SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS
CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS
Article 31 - Recaptació dels preus públics
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les
dues condicions següents:
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a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible per
a la seva vida privada o social.
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de
l’Ajuntament que exigeix el preu.
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus públics
quan així ho hagi acordat l’Ajuntament.
CAPÍTOL II - MULTES DE CIRCULACIÓ
Article 32 - Denúncies
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de
pressumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març LSV) i els seus reglaments de
desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el
quadre de infraccions i sancions establert a la normativa sobre seguretat vial vigent en cada
moment i l’adaptació aprovada per l’ajuntament.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes, i
utilitzi PDA’s per a la seva tramitació, traslladarà a l’ORGT a través de telefonia mòbil les
dades relatives a les denúncies formulades. En altre cas, es gravaran directament en la
base de dades de l’ORGT els elements identificatius del vehicle i la infracció.
3. L'ORGT processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb les
dades necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la denúncia.
A la notificació de la denúncia es farà constar que si el titular del vehicle no n'era el
conductor en el moment de la infracció, pot comunicar a l'ORGT o l'Ajuntament la identitat
de l'infractor.
4. La notificació de la denúncia es practicarà per l’ORGT segons el procediment establert a
la seva Ordenança general, on es preveu que, si s’escau, es realitzaran dos intents de
lliurament personal en el domicili declarat per l’interessat, o conegut per l’ORGT. Si ambdós
intents són infructuosos, es dipositarà a la bústia del domicili l’avís de Correus perquè
l’interessat es personi, en el termini de set dies naturals, a recollir la notificació.
Cas que no es reculli la notificació, el carter dipositarà en la bústia del domicili de l’obligat el
document-notificació que també és apte per poder pagar la multa en qualsevol entitat
col·laboradora.
En aquest document es reflectirà el fet que, havent resultat infructuosos diversos intents de
notificació personal, es procedirà a la publicació mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la
Província i en altres llocs, quan així resulti preceptiu.
5. La publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província es realitzarà dues vegades al
mes, en dies fixos, circumstància que serà divulgada per a coneixement general.
Les dades que es publicaran per permetre la identificació de l’expedient per l’interessat
seran:
-

Número d’expedient
DNI, primer cognom i primera lletra del nom
Municipi de la infracció

18

-

Data de la denúncia
Tipus de sanció

Als ciutadans que ho sol·licitin i comuniquin a l’ORGT el seu telèfon mòbil, o la seva adreça
de correu electrònic, es podrà transmetre un missatge cada cop que s’imposi una multa de
trànsit als vehicles que els hi pertanyin.
Article 33 - Al·legacions
1. En els termes previstos a la Llei de Segurerta Vial, els titulars de vehicles objecte de
denúncia podran formular al·legacions.
2. Vistes les al·legacions presentades i els informes dels denunciants, quan siguin
preceptius, l’òrgan instructor de l’Ajuntament elevarà proposta de resolució a aquell que
tingui la potestat sancionadora.
3. Quan, a la vista de les al·legacions presentades, l'Ajuntament consideri que procedeix
l'anul·lació o la suspensió d'actuacions, ho comunicarà a l'ORGT, a fi que no continuï el
procediment recaptatori.
Tal comunicació es realitzarà mitjançant gravació directa pels tècnics municipals de les
modificacions amb incidència en la tramitació dels expedients sancionadors.
4. A efectes que l’òrgan competent pugui dictar la resolució sancionadora que correspongui,
l’ORGT notificarà telemàticament a l’Ajuntament la relació d’expedients, relatius a una
denúncia de trànsit, la multa de la qual no està suspesa, anul·lada, pagada, ni afectada per
cap incidència. La comunicació de l’ORGT es produirà mitjançant remissió d’un arxiu signat
electrònicament de mode que resta garantida la integritat i confidencialitat de la
comunicació.
5. Un cop hagi estat dictada la resolució sancionadora per l’Alcalde, des de l’Ajuntament es
trametrà a l’ORGT relació dels expedients, mitjançant remissió de l’arxiu corresponent,
signat electrònicament.
Article 34 - Pagament de la multa
1. Les sancions de multa, poden fer-se efectives abans que es dicti la resolució
sancionadora, amb una reducció del 50 per 100.
2. Les sancions fermes en via administrativa s’hauran de fer efectives en el termini de quinze
dies a partir de la seva notificació.
3. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa,
la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els
recàrrecs del periode executiu previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre
l’import nominal de la multa, i els interessos de demora.
4. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori de les
multes, es resoldran pels òrgans competents de l’ORGT.
Article 35 – Prescripció de la multa
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1. Eel termini de prescripció de les infraccions serà de tres mesos per a les infraccions lleus,
sis mesos per a les infraccions greus i un any per a les infraccions molt greus.
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La
prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el
denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb
projecció externa a la dependència en què s’origini.
Article 36 - Resolució de recursos en via administrativa
1. Contra la provisió de constrenyiment dictada pel Tresorer es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.
Transcorregut un mes des de la seva interposició sense que recaigui resolució, es podrà
entendre desestimat i restarà expedita la via contenciosa administrativa.
2. Es desestimarà el recurs quan les al·legacions de l’interessat no siguin coincidents amb
algun dels motius taxats reglamentàriament per a impugnar el procediment de
constrenyiment, sempre que no hi hagi indicis racionals de nul·litat del procediment.
No obstant el previst en el punt anterior, per tal de respectar el principi de personalitat de la
infracció s’estimarà el recurs quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:
a) Quan l’interessat que figuri com a titular en el Registre de Trànsit al·legui que no era el
conductor en el moment de la infracció i a més acrediti haver presentat a Trànsit, amb data
anterior a aquella, la corresponent declaració degudament tramitada de canvi de propietari
b) Quan de les al·legacions i proves aportades per l’interessat i de les dades reflectides en el
butlletí de denúncia en poder de l’ajuntament es desprengui de forma clara que hi va haver
error en la identificació del vehicle amb què es va cometre la infracció
3. Es desestimarà el recurs formulat per qui figuri com a titular en el Registre de Trànsit,
fonamentat en no ésser el conductor responsable de la infracció quan, tenint coneixement
de la instrucció del procediment d’acord amb les previsions d’aquesta Ordenança per a la
pràctica de les notificacions, no hagués formulat cap objecció en el període d’al·legacions.
SECCIÓ IV - RECAPTACIÓ
Article 37 - Òrgans de recaptació
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi
estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i
perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà segons
el que preveu la seva Ordenança General.
3. La recaptació dels ingressos municipals diferents dels referits a l’apartat 1 es fa sota la
direcció del tresorer municipal i es pot utilitzar com a mitjà de pagament la targeta de crèdit
fins a 3.000,00 €, el taló o xec conformat per entitat de crèdit i lliurat a favor de l’Ajuntament i
qualsevol altre dels autoritzats per la Llei general tributària i el Reglament de recaptació.
Article 38 - Obligats al pagament
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
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a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts
b) els successors
c) els infractors, per les sancions pecuniàries.
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran
obligats al pagament els subjectes següents:
a) els responsables solidaris
b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest
podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells.
Article 39 - Responsables solidaris i subsidiaris
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut
el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n
podrà reclamar als responsables solidaris el pagament.
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades
del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent,
fins l’ import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les
següents persones i entitats:
a)
b)
c)

d)

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.
Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
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.
Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la
notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests.

4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
les sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries

21

devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres
mesures causants de la manca de pagament.
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d’exigir als
responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament dels tributs, es
tramitaràn per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels quals s’ha delegat en la
Diputació.
Article 40 - Successors en els deutes tributaris
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició
de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit
de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Article 41 - Altres responsabilitats
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1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, degudament
autoritzada, origini la destrucció o deteriorament dels béns públics, el beneficiari, sense
perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
2. L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments
a què es refereix el present article.
Article 42 - Ajornaments i fraccionaments
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà
segons allò previst a la seva Ordenança General.
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament. En
aquest sentit, quan vingui justificat per informe de l’àrea de Serveis Socials, s’autoritza a
l’alcalde a instar a l’ORGT la concessió d’ajornaments i fraccionaments de pagament sense
l’acreditament d’interessos de demora, a l’empara del que disposa l’article 10 del Text Refòs
de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud a l’Alcalde.
3. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau,
la dispensa d'aquesta obligació.
4. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada
a dita aportació.
Article 43 - Prescripció
1. Prescriuran als quatre anys:
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació.
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) L’acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la normativa
particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés.
3. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de la
Llei General Tributària.
4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la
data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
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Article 44 - Compensació
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part
d'aquell i a favor del deutor.
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el
deutor.
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que
es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor.
Article 45 - Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant
deduccions sobre transferències.
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es regeixi
per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini
d'ingrés en període voluntari.
2.Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes,
entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran extingir-se
amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats
Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats
deutores.
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les
entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra
l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de
Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el conjunt de
les seves actuacions.
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació, que pot
ser una de les següents:
a) Sol·licitar a l'Administració de l'Estat, a l'Administració autonòmica o la Local que, amb
càrrec a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l'Ens deutor, s'apliqui la
deducció de la quantitat equivalent a l’import del deute.
b) Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació.
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels
Ens deutors dels Municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns patrimonials, a l’efecte
d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal.
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades pel Tresorer, i
de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora.
Article 46 - Situació d'insolvència
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns
coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.
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2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix
formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva
Ordenança General.
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament.
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència pot ser
delegada en l’Organisme gestor.
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits
incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança general de Gestió,
Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions (en
paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del
crèdit.
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent
acord quan:
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 90 euros i hagi estat infructuós l'embarg de fons.
b) L'import del deute sigui igual o inferior a 300 euros i hagin estat infructuosos els intents
d'embarg de fons i de salaris.
c) Essent l'import del deute superior a 300 euros, no han tingut resultat positiu les actuacions
d'embarg de vehicles o béns immobles.
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en
els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament,
formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de
l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció,
l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà
dels expedients, remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de
dites actuacions serà paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.
6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El
deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.
Article 47 - Execució forçosa
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import
del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució
forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300 euros, per l’òrgan
responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents:
a) Deutes de quantia inferior a 60 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit
b) Deutes de quantia compreses entre 60 euros i 300 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini
- Sous, salaris i pensions
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2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament.
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui
negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de
trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 euros, es podrà
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria,
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte.
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és molt
superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint en
compte les seves indicacions.
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers.
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en subhasta
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors,
correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l'Alcalde d'adjudicació de béns a favor
de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament
general de recaptació.
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les actuacions,
aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del Tresorer municipal pugui
formular a l'Alcalde la proposta d'adjudicació de béns.

SECCIÓ V - INSPECCIÓ
Article 48 - La inspecció tributària
1. El Departament d’Inspecció Tributària portarà a terme actuacions de comprovació i, si
escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs
que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal,
regularitzar la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions.
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions
següents:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que
siguin ignorats per l’Administració tributària local.
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions que els obligats
tributaris hagin presentat.
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als
documents d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de comprovació i
investigació.
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius fiscals i
devolucions tributàries o per a gaudir-ne.
f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de
les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin,
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sobre les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n
derivin.
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la
correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi han de figurar.
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local
puguin portar a terme les seves funcions.
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres
elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries.
j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles
136 a 140 de la Llei general tributària.
3. Si en el decurs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els obligats
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries, aplicarà
el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions que la
desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la
mesura que sigui d’aplicació. Nogensmenys, les infraccions comeses quan era vigent el
règim anterior es sancionaran d’acord amb allò que s’hi disposava, llevat que el nou règim
els resulti més afavoridor.
4. Les funcions de inspecció referides al paràgraf 2, relatives a determinats ingressos,
podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan l’Ajuntament tingui coneixement
que aqueixa Administració pot realitzar-les, per haver estat incloses en els seus plans
d’inspecció.
Article 49 - Personal inspector
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran
realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció, sota la immediata supervisió de qui
en tingui la direcció, qui en dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament, amb la
preceptiva autorització de l’Alcalde.
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.
3. Els funcionaris de la Inspecció seran considerats agents de l’autoritat quan portin a terme
les funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques hauran de prestarlos la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici d’aqueixes funcions.
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de
guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del
seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu.
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti
per a l’exercici del seu treball.
Article 50 - Classes d’actuacions
1. Les actuacions inspectores podran ser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació.
D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.
De valoració.
D’informe i assessorament.
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2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades
per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes citades.
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla de
control tributari aprovat per l’Alcalde.
Article 51 - Lloc i temps de les actuacions
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament,
segons decideixi la Inspecció:
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el representant de
l’obligat tributari tingui el domicili, despatx o oficina.
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.
c) Al lloc on existeixi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del
pressupost de fet de l’obligació tributària.
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals hagin de
realitzar-se puguin ser-hi examinats.
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc, data i hora on hagi de desenvolupar-se
la pròxima actuació, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència.
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment
l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals dels
interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi,
sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies.
4. El temps de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al respecte la Llei
general tributària i la normativa dictada per a desplegar-la.
Article 52 - Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si fos el
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de
formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de
ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i
tingui a disposició dels òrgans d’inspecció la documentació i els altres antecedents que s’hi
demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines,
dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les
facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per a
desenvolupar-la.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels
elements d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una liquidació
provisional, els fets hi regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment.
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4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en
deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la
representació i n’hagi donat compte expressament a la Inspecció.
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà que aquest doni prèviament
el consentiment o, si no ho fa, l’oportuna autorització judicial.
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la
qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els
períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per a concedir o reconèixer
qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la
situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari
de concessió o reconeixement.
8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències,
comunicacions, informes i actes. Les actes són els documents públics que estén la
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a
més, la regularització que escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és
correcta.
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector
en cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal que
exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde.
Article 53 - Terminació de les actuacions inspectores
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un termini
màxim de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre
notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en compte les dilacions
imputables als interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No obstant això, aquest
termini es podrà perllongar motivadament per 12 mesos més si en dur-les a terme s’aprecia
una complexitat especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no
declarades.
2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció,
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització que
calgui.
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat
tributari o el seu representant es neguen a rebre o a subscriure l’acta, aquesta es tramitarà
pel procediment establert per a les de disconformitat.
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i
efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la
normativa dictada per a desenvolupar-los.
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5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular.
6. En l’àmbit tributari municipal, l’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha
d’atorgar amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas,
per l’Alcalde.
Secció VI - Règim sancionador
Article 54 - 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, com ara el
Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 d’octubre). Si
encara no ha prescrit el dret a sancionar-les, les infraccions comeses abans que hagués
entrat en vigor la vigent Llei general tributària es sancionaran d’acord amb la normativa
anterior, llevat que el nou règim sancionador els sigui més avantatjós.
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades al
paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omissions
tipificades com a infraccions en les lleis, sempre 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 qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari,
quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la
reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva
actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions,
comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats,
sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves
circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències
tècniques dels programes informàtics facilitats per l’Administració tributària mateixa.
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció
tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de
la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar.
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques
infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els
termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària.
6. El nou règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de
la seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent,
sempre que en resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada
encara no sigui ferma.
Article 55 - Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries
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1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culpables amb qualsevol grau
de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei.
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en
cada cas procedeixi. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a
ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix import
regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o
s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o
qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la
incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui
superior al 10%.
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de
persones o entitats interposades.
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà:
a)

Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció.

b) Si és greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 50% sobre la base de la
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%.
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 100% sobre la base de
la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 150%.
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es
donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària.
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents,
recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables:
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries.
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si
no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la
liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment
d’inspecció.
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.
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6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran
segons els criteris següents:
– Comissió repetida d’infraccions tributàries.Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren
com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos
molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei
general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que
resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament
devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa.
En qualsevol cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei
230/1963, de 28 de desembre, general tributària, la infracció acreditada tindrà la
consideració de lleu.
– Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i
la quantia total que s’hagués degut ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si
el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al
25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%,
respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.
7. Les sancions establertes al paràgraf 4 anterior es reduiran en un 30% del seu import quan
l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que
se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb acord.
Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció
consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta
amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest tipus
d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la
regularització.
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en el termini o terminis
fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament atorgat per l’Ajuntament a sol·licitud de l’obligat
al pagament, que aquest hagués demanat abans de la finalització del període voluntari, i si
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no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés,
aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les
sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les
infraccions corresponents.
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària
de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una.
Article 56 - Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de
resultar d’una autoliquidació
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa
de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta,
llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració
o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el
que disposen els paràgrafs següents.
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència
de la comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no existeixi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la
sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas com a molt greu.
Article 57 - Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma
completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar
liquidacions
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es
regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el
que es disposa als paràgrafs següents.
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3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la
que es derivaria de les dades declarades.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no existeixi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la
sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas com a molt greu.
Article 58 - Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la
normativa de cada tribut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el
que es disposa als paràgrafs següents.
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la
comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no existeixi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base
de la sanció, en els supòsits següents:
a)

Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.

b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas com a molt greu.
Article 59 - Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o
incentius fiscals
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions
s’hagin obtingut.
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2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària
proporcional del 15%.
Article 60 - Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a
requeriments individualitzats d’informació
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la
Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que
disposen els paràgrafs següents.
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades
falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros.
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros.
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles
93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa
de 200 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat
omesa, inexacta o falsa.
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades
incorrectament, amb un mínim de 500 euros.
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries.
Article 61 - Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l’Administració tributària local.
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l’Administració tributària local.
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions
de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària local les conductes següents:
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i
arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb
transcendència tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
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c) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als
funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines,
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
d) Las coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu.
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que
disposen els paràgrafs 4t, 5è o 6è de l’article 203 de la Llei general tributària; en aquest cas,
s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat.
Article 62 - Altres infraccions tributàries
1. També es consideraran infraccions tributàries:
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar
bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de
rendes.
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici
econòmic.
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin.
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres
números o codis establerts per la normativa tributària.
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com
disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària.
Article 63 - Liquidació d’interessos de demora
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan
acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació
practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat,
quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense
que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de
l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen,
o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No
obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament
del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi
fi a la via administrativa en un recurs contra una sanció tributària.
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en
compte les especialitats següents:

36

a)
b)

c)

En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert
legalment.
En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert
legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de
liquidació, supòsit en el qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació.
En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent.

Article 64 - Procediment sancionador
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment
sancionador en matèria administrativa.
2. El procediment sancionador en matèria tributària es 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. No es podrà incoar cap 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 procediment iniciat mitjançant declaració o d’un
procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció.
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el mateix
que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. Aquesta notificació d’inici de l’expedient
recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la conducta que
motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li
poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació de
l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el procediment,
així com el moment i el terminis per exercir-los.
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei
general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de la llei
esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador
tributari.
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat,
en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la
notificació de la resolució que calgui dictar. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la
caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou.
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de
gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap
o de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que posen fi als procediments
corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o l’òrgan en què
delegui.
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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 aconseguirne la paralització.
Article 65 - Procediment sancionador abreujat
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que
permetin formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta s’incorporarà a
l’acord d’iniciació.
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti
els justificants, documents i proves que consideri oportuns.
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni
aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord
amb la proposta susdita.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals.
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que
es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte
passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a
l’exercici que es tracti.
Segona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
DISPOSICIONS FINALS
Primera- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança.
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Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del
Vallés, a 22 de desembre de 2009 començarà a regir el dia 1r de l’any 2010 i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

39

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1 - Fet imposable
1. - El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que
es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per
l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les
restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte
quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva
extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.
3.-Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de
naturalesa urbana o rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l’immoble depèn de
la naturalesa del seu sòl.
4. - S’entén per sòl de naturalesa urbana:
- El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent.
- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells pels què els instruments
d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl
urbanitzat, sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits espacials delimitats, així com
altres sòls d’aquest tipus a partir del moment d’aprovació de l’instrument urbanístic que
estableixi les determinacions per al seu desenvolupament.
- L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis de
població.
- L’ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli principal
qualsevol que sigui l’hàbitat en què es localitzin i amb independència del grau de
concentració de les edificacions.
- El sòl ja transformat per comptar amb el serveis urbans establerts per la legislació
urbanística o, en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, abastiment d’aigua, evacuació
d’aigües i subministrament d’energia elèctrica.
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- El que estigui consolidat per l’edificació, en la forma i amb les característiques que
estableixi la legislació urbanística.
S’exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns immobles
de característiques especials.
5. - S’entén per sòl de naturalesa rústica el que no sigui de naturalesa urbana conforme al
que disposa l’apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques
especials.
6. - 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.
A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva valoració no
s’exclourà la maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part
físicament de les mateixes o que estigui vinculada funcionalment a elles.
7. - En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció
General del Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns
definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de les construccions situades en
sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d’acord amb el que estableix l'apartat 8.
Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix
la normativa del Cadastre Immobiliari.
8.- Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al
desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la seva
naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un
procediment de valoració col·lectiva general, sigui quina sigui la classe d’immobles a què
aquest es refereixi. . Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d'alta
en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la normativa
anterior.
9. - En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles
urbans, s’ha de determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles
que tinguin una construcció en sòl de naturalesa rústica.
Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components:
Primer component
Està integrat, al seu torn, per dos elements:
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1. El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada per
aplicació dels mòduls específics aprovats per ordre del ministre d’Economia i
Hisenda, EHA 1882/2006, o altres que puguin aprovar-se posteriorment.
2. El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les que es
determinin per a l’obtenció del valor de les construccions dels béns immobles urbans
en la ponència de valors de la qual porta causa el procediment de valoració
col·lectiva.
3. En el valor cadastral de les finques incloses en un Pla especial de protecció
arquitectonica aprovat definitivament serà d’aplicació el coeficient reductor L) previst
a la Norma 14 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, de Normas Técnicas de
Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana atenen al
seu grau de protecció.
Segon component
El valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment
destinat a cultius.
12 .- 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.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
-

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

Article 2 - Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que
siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos en
l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que
es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície
concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del
deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10
d'aquesta Ordenança, l' ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o
aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar
anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions
en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir
la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
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Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part
del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament
vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de
contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut
del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el qual no podrà
repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius
de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
Quan el pagament de la quota s’hagi dividit, els mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de
l'article 5, es refereixen a l’import de la quota líquida anual.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 d’aquesta
ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.
Una vegada acceptada per l' Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran
en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els
successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús
de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes
passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquest cas s’exigeix
l’acord exprés dels interessats
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Article 3 - Successors i responsables
1.A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que
fa a l’adquisició de l’herència.
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Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
7. 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
sanciones.
En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
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9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen
el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
10. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a
l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de
declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn
amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que
garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents,
a què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment
de pagament a l’actual propietari.
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d’
una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'administració tributària
al compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 35.6 de la Llei
General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació
a qualsevol dels obligats.
Article 4 - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris.
Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la
Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.
Els de la Creu Roja Espanyola.
Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis
Internacionals.
La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el
suro.
Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l’explotació de les esmentades línies.
Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de
l’activitat.
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i)
j)
k)

Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost, d’acord amb
el que disposa l’aprtat 2.b) de l’article 62 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les
condicions establertes a l’article 62 del TRHL.
Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2
d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost
sobre Societats.
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal
especial establert per a aquestes entitats.
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents,
en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.

2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:
a)

b)

Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el
termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la
qualificació definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà
efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.
Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudeixen d’exempció els següents immobles:
a. Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros.
b. Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a
6 euros.
2. Gaudeixen d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’impost els immobles
urbans que desenvolupin activitats primàries, de caràcter agrícola, ramader o anàlogues,
que es trobin inclosos en sector de planejament o polígons d’actuació pendent de
desenvolupar, i disposin d’uns serveis de competència municipal inferior a l’existent en àrees
consolidades del municipi.
3. Gaudeixen d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
4. Gaudeixen d'exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels quals
correspongui a l'Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals i pertanyin a una o vàries
de les categories següents:
a)
b)
c)
d)

Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.
Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.
Centres d'assistència primària, d'accés general.
Garatge de les ambulàncies pertanyents als centres que gaudeixen d'exempció.
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Gaudeix d’aquesta exempció el Centre d’Assistència Primària de la Seguretat Social, ubicat
a l’avinguda de Catalunya, núm. 127.
5. Durant els set exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació
de concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l'article 4.2.a),
gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, aquells que hagin
obtingut la bonificació pel primer període, sense que sigui necessària la seva sol.licitud.
6. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars
de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del
40 per cent en la quota íntegra del mateix, sempre 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.
7. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns
immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric en
benefici exclusiu dels residents a l’immoble, de l'energia provinent del sol, sense estar
obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
Article 6 - Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la
manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text
refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que
legalment s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal
Economicoadministratiu Regional de Catalunya.
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se
conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons
els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels
nous valors, segons es determina en els apartats següents, tenint en compte que, en el cas
d'immobles rústics construïts, la reducció es practicarà únicament sobre el primer
component de la base imposable, conforme s'ha definit a l'article 1.9, anterior.
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova
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ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués
prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del què
resulti de la nova ponència.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de
l’Impost la sol·licitin.
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa categoria) del municipi, a un
component individual de la reducció calculat per a cada immoble.
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció
serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i la base
liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació en
cadascun dels següents casos:
a)

b)

c)

Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de
l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el seu
valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import
de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a
l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini de
reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant
declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció
cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per
l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels
immobles del municipi.
El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a
conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa
cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el
termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral
i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.

El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor del
nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor
base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el
període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció
pendent.
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de
la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que
correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què
es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció a
què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre el
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primer component del valor cadastral de l’immoble ( Valor del sòl ocupat per la construcció +
valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència y el seu valor base.
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor cadastral
de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a l’ordenança
fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5.
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de la
base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. Tipus de gravamen.
2.1 El tipus de gravamen és del 0,667 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, a
excepció dels tipus diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa.
2.2 El tipus de gravamen és del 0,80 per cent quan es tracta de béns rústics.
2.3 El tipus de gravamen és de l’ 1,3 per cent quan es traca de béns de característiques
especials.
A l’efecte de determinar els tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d'acord amb els
usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la classificació següent de béns immobles
i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual són
d'aplicació els tipus incrementats.
Aquests tipus només s’apliquen al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada
ús, tingui major valor cadastral.
TAULA ANNEXA
ÚS
Industrial

CODI
I

TIPUS
0,822

VALOR C. MÍNIM
2.300.000,00 €

3. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra en l’ import de les bonificacions previstes
en els articles 4 i 5 d’ aquesta Ordenança.
4. L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als immobles d'ús
residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions
que es determinin reglamentàriament.
Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d'aquest impost, es meritarà el 31 de
desembre i el liquidarà anualment l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de
l'immoble.
Article 8 - Normes de gestió.
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1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), cal que el subjecte
passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En
la sol·licitud s’ha d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de
l’exempció.
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la
bonificació de l’article 5, apartat 4 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir
d’ambdues, s’aplica la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i
1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.
L’Ajuntament pot agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un
mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.
2.2. Per gaudir de la bonificiació prevista en l’apartat 2, el subjecte passiu haurà de
sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:
• Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
• Copia de la llicència municipal que autoritza la realització d’activitats primàries, de
caràcter agrícola, ramader o anàlogues.
• Documentació justificativa de l’existència de l’activitat durant el període impositiu
• Informe dels serveis tècnics municipals en els que s’acrediti que es trobin
inclosos en sector de planejament o polígons d’actuació pendent de
desenvolupar, i disposin d’uns serveis de competència municipal inferior a
l’existent en àrees consolidades del municipi.
2.3. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 3 comprèn des del període impositiu
següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament d’aquestes obres,
sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació
efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats han d’aportar la documentació
següent i complir els requisits següents:
a)
b)
c)
d)

Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat,
acreditació que cal fer mitjançant certificació de l’administrador de la societat o fotocòpia
de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de pagar l’impost sobre societats.
Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. S’ha d’aportar fotocòpia de la
llicència d’obres o del document que n’acrediti la sol·licitud davant l’Ajuntament.
Presentar una copia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti identificar de
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
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e)
f)

Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.

2.4 Immobles destinats a centres sanitaris públics.
Per a gaudir d'aquesta exempció, cal sol·licitar-la i adjuntar-hi els documents següents:
- 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.
- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les instal·lacions, que
permetin prestar un servei sanitari de qualitat.
L'efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data
de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
2.5. Titulars de família nombrosa.
Per a gaudir de la bonificació, s’ha de presentar
documentació següent:

davant la hisenda municipal la

• Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'administració competent.
• Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres de la
família que consten en el títol de família nombrosa, estan empadronats en el
domicili familiar.
• 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.
Aquesta bonificació, que s’ha de sol·licitar es concedeix pel període de vigència del títol de
família nombrosa i s’ha de mantenir mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents han de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
La bonificació es pot sol·licitar fins a l'últim dia del període de pagament voluntari.
En aquest cas, la concessió de la bonificació té efectes en el mateix any 2010 i comporta el
reconeixement del dret a la devolució de l'excés ingressat, l'import ha de ser abonat en el
compte bancari que designi el subjecte passiu a aquest efecte.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu
cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses
empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la
bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys
posteriors al venciment d’aquest.
2.6. El gaudi de les bonificacions establertes pels habitatges de protecció oficial i en el seu
cas, la seva pròrroga, és incompatible amb l’aplicació de les bonificacions previstes per als
titulars de famílies nombroses.
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Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder
gaudir de més d’una, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir d’una bonificació, que
serà incompatible amb les altres.
2.7. Per a gaudir de la bonificació de l’apartat 7, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i
presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:
• Cèdula d'habitabilitat.
• Certificat d'homologació dels col·lectors.
• Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual
ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.
• Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable
la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 3 anys i es
mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
L'efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l'exercici següent a la data de
la sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l'exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
3. Normes de gestió relatives a l’aplicació de tipus diferenciats, segons els usos, de l’article
7.
3.1. L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral que
anualment facilita la Gerència Territorial del Cadastre.
Article 9 - Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu és l’any natural.
2. L’impost es merita el primer dia de l’any.
3. Els fets, actes i negocis que, d’ acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta Ordenança,
hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici
immediat següent a aquell en què es van produir, amb independència del moment en què es
notifiquin.
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el
seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest
liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou
valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis
meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que els
fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota
satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat.
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran
efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.
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Article 10 - Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels
immobles, excepte en els supòsits d’ exempció previstos en aquest article.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’ escaigui, els següents fets, actes o
negocis:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal
les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment dels
edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.
La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i
dels drets reals d’usdefruit i de superfície.
Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris,
o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.
Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.

3. Seran objecte de sol·licitud:
a)
b)
c)

Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el
dret que va originar l’esmentada titularitat.
Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a
una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.
Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.

4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’ Ajuntament o davant la
Gerència Regional del Cadastre.
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de
l’ immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre
de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini, sempre que, a
més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’ aportació d’ un dels documents
següents:
a)
b)

Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’ òrgan que
actuï per delegació.
L’ últim rebut pagat de l’ Impost sobre béns immobles.

6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció.
Article 11 - Règim de liquidació
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de
concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents
a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució
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dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin
contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a
les matèries compreses en aquest apartat.
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta
Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que
fonamenten la sol·licitud.
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a
valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits
que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament
les notificacions del valor cadastral i base liquidable.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense
que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases
imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan
es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.
Article 12 - Règim d’ingrés
1.
El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província.
Del càrrec anual del padró d’IBI-Urbana a aquells que el tinguin domiciliat es passaran dos
rebuts en les dates establertes en el calendari fiscal, no obstant per aquest exercici de 2010
es podrà ampliar el nombre de fraccions a quatre sense que siguin exigibles interessos de
demora quan ho sol.liciti el subjecte passiu en els terminis i amb subjecció a les condicions
que es determinin per l’Ajuntament en acord específic a tal efecte.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei
general tributària, que són:
a)
b)

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

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que
s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei
general tributària.
Article 13 - Impugnació dels actes de gestió de l’impost
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser
impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació
suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal
economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
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comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període
d’exposició pública dels padrons corresponents.
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal
funció a l’Ajuntament, d’ acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es
pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs,
l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel
total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment,
sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o
bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.
5. Si el motiu d’ oposició es refereix a errades en la descripció cadastral de l'immoble,
imputables al cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la
liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria
censal i aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d’
ingressos indeguts.
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a)
b)

Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.
Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.

Article 14 - Actuacions per delegació
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, les
normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. Quan l’ORGT conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels
Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i
comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència
Regional del Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
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d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició addicional - Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria - Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la
present ordenança
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 de
gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui
necessària la seva sol·licitud.
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que
per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte
de tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a
l’exercici de què es tracti.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Parets del Vallés a 22 de
desembre de 2009 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1r. 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 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol
de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Article 3r. 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) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
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, 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.
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5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
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) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 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 4t. Beneficis fiscals de caràcter obligatori
1. Estan exempts de l'impost:
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats
Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol,
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme
l’activitat.
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats de
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des
de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan, encara
que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra
titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de:
a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova
entitat.
C) Els següents subjectes passius:
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- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de
negoci inferior a 1.000.000 €
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent,
sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 €.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les
següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de
la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, 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
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres
impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci.
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el
del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de 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 tributària, l’import net del volum de negoci
serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest
impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural,
l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42
del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats
que pertanyin al grup.
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat
dominant i una o varies societats dominades, circumstància que es produeix quan
varies societats constitueixin una unitat de decisió. En particular, es presumeix que
hi ha una unitat de decisió quan una societat sigui soci 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 a 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.
Així mateix, es presumeix que hi ha unitat de decisió quan una o varies societats es
trobin sota direcció única. En particular, quan la majoria dels membres de l'òrgan
d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o
alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per aquesta.
Son societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
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4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà
a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
D)

Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.

E)

Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes,
o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i
els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre,
estiguin en règim de concert educatiu, 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 l'exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.

I)

A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en
l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els
requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
a) Les fundacions.
b) Les associacions declarades d’utilitat pública
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix
la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al
desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o
associacions.
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de
fundacions.
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el
comitè paralímpic espanyol.
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que
es refereixen la lletres anteriors.

2. Els subjectes passius a que 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.
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3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i
es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que
l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels
requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats
agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona
de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent,
durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc
anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article.
Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan els locals en què es duguin a terme les activitats classificades en aquesta divisió
restin tancats més de tres mesos per fer-hi obres majors per a les quals es requereixi
l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent
es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
2. La reducció regulada en l’apartat anterior les concedeix l’Ajuntament a sol·licitud dels
contribuents afectats. L’acord de concessió ha de fixar el percentatge de reducció i
incloure, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït
3. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article afecten exclusivament la
quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en
l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9
d’aquesta ordenança.
4. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els subjectes
passius per quota municipal que estableixin un pla de transport per als seus treballadors
afectes a les activitats desenvolupades en el municipi gaudeixen d’una bonificació del 15
per cent de la quota tributària corresponent, sempre que l’esmentat Pla de transport
s’ajusti al contingut dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, i que l’Ajuntament
consideri que l’esmentat pla i la seva efectiva implantació redueix de manera significativa
el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que afavoreix la fluïdesa del
trànsit en el municipi. La bonificació s’ha aplicar des del període impositiu en què es posi
en funcionament el pla i mentre el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per
l’ordenança vigent en cada període impositiu.
5. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació per creació d’ocupació del 15 per cent de la quota tributaria corresponent els
subjectes passius per quota municipal que incrementin en un mínim d’un 5% al menys 5
treballadors la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al
conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi.
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L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit
existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el
resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents
especialitats:
Les ofertes de treball per la contractació dels treballadors que donin dret a la bonificació
s’hauran d’haver formulat inicialment davant del Servei Local d’Ocupació de Parets del
Vallès.
En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les plantilles
de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i
desprès de l’operació.
En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells en
funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació s’haurà de sol.licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa de l’increment dels treballadors i
de la presentació de l’oferta de treball formalitzada davant del Servei Local d’Ocupació de
Parets del Vallès. L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària
bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic de
presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat
que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació
acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent
adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la
sol·licitud, sempre que en la data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els
requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de
presentació de la sol·licitud.
Article 7è. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les
bonificacions i reduccions regulades en els articles 4 i 5 anteriors.
Article 8è. Coeficient de ponderació
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals
fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació,
determinat en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, segons el
quadre següent:
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Coeficiente

Import net del volum de negoci (euros)
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 ..................
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 ................
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 ..............
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 ............
Més de 100.000.000,00 .......................................
Sense volum net 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 del volum de negoci del subjecte
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta
ordenança.
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les
activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment
permanent.
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per
causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb
aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.
Article 9è. Coeficients de situació
1. Pel que fa a allò que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 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.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat
s’han de considerar de darrera categoria i han de romandre en la susdita classificació
fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament
aprovi la categoria fiscal corresponent i les inclogui a l'índex alfabètic de vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è.
d'aquesta Ordenança i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el
local en què es dur a terme l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients
següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1ª

2a

3a

4a

5a

3,40

3,23

3,06

2,89

2,72

Coeficient aplicable
4. La correspondència a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o
estigui situat l'accés principal determina el coeficient aplicable a qualsevol local.
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Article 10è. Període impositiu i acreditament
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions
d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de
l'activitat fins el final de l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles,
excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de començament
no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment
al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de
l'exercici de l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest cessament.
A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota
corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.
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, causaran 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 11è. Règim de declaració i d'ingrés
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament,
resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la
informació i l'assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període
d’exposició pública dels padrons corresponents.
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que,
dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de
l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, l'òrgan competent
pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent
justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en
la liquidació que s'impugna.
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap cas,
per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense perjudici
que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de la liquidació pagada,
es dugui a terme la corresponent devolució d'ingressos.
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4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l'article 62
de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà
el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs
en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
5. Les quantitats degudes 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 llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que
disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària.
Article 12è. Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat
aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de
l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions
tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració
de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als
supòsits de tributació per quota municipal.
Article 13è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de
gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que
disposi la normativa d'aplicació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 14è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallés, a 22 de
desembre de 2009, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2010 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
Disposició addicional primera
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Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació
l’exercici objecte de tributació.
Disposició addicional segona
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica
dins de l'àmbit d'aquesta ordenança.
ANNEX
ÍNDEX ALFABÈTIC DELS CARRERS PER CATEGORIES
1.- CARRERS DE PRIMERA CATEGORIA:
Carretera C-17.
Sector Circuit
Sector IVECO
Variant de Parets del Vallès a Granollers
POLÍGON INDUSTRIAL LLEVANT:
Bassa, de la
Can Guasch
Can Romeu, de
Dipòsit, del
Fluvial, Passeig
Francesc Macià (del nº 12 fins el final i del nº 13 fins el final)
Llevant
Marineta, de la
Molí de Vent
Palou
Sínia, de la
Tenes
Torrent de Can Ninou
POLÍGON EIXAMPLE INDUSTRIAL:
Camí de Can Cabasses
Comte de Montemolin (del nº 13 fins el final i del nº 14 fins el final)
Monistrol (del nº 5 fins el final i del nº 8 fins el final )
Quarter Migdia
Ramon i Cajal
Súria
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR AUTOPISTA:
Quarter Llevant
P. Can Prat
Camí antic de Montmeló
Camí de Montmeló
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Ciència, de la
Diesel
Edison
Marconi
Fluvial, Passeig
Catalunya, Av. -del núm.: 106 AL 148
Gal·lileo
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR ZETA
Impremta, de la
Logística
Premsa, de la
2.- CARRERS DE SEGONA CATEGORIA
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR MOLLET:
Besos
Congost
Llobregat
POLÍGON INDUSTRIAL DE CAN VOLART:
Can Gurri
Can Moragas Nou
Enllaç, Nacional 152
Garbí
Gregal
Mestral
Torre de Cellers
3 .- CARRERS DE TERCERA CATEGORIA:
Aragó
Amistat
Barcelona (nº 1 i del nº 2 al 6)
Cantallops
Catalunya, Avinguda (excepte tram de 2a categoria)
Comte Montemolín (del nº 1 al nº 11 i del nº 2 al nº 12 )
Conestable de Portugal
Doctor Trueta, Plaça del
Ernest Lluch
Frai Francesc d’Eiximenis
Francesc Macià, Avinguda (del nº 1 al nº 11 i del nº 2 al nº 10)
Igualtat
J. Bosco
Joan Olivé
Joaquim Guasch
Josep Irla Bosch
Josep Pla, Plaça de
Josep Tarradellas
La fàbrica
La mina
Lluis Companys, Avinguda
Major
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Monistrol (del nº 1 al nº 3 i del nº 2 al nº 6)
Mossèn Pere Batlle, Plaça
País Valencià, Passatge
Pau Casals
Pedra del Diable, Avinguda
Ponent
Prat de la Riba (del nº 25 al nº 53 i del nº 22 al nº 28)
Racó
Raval (del nº 1 al nº 15 i del nº 2 al nº 28)
Salvador Espriu
Sant Antoni (del nº 2 al nº 78 i del nº 3 al nº 51)
Sant Valerià (del nº 2 al nº 18)
Sol
Solidaritat
Tolerància
Torn, Plaça del
Travessera (els nº 1 i 2)
Víctor Català
4.- CARRERS DE QUARTA CATEGORIA:
Alfons XIII
Alzina
Amanda Sagristà
Àngel Guimerà
Anselm Clavé
Anton Feliu
Aurora
Ave Maria
Badalona
Bailen
Balmes
Barcelona (del nº 8 al nº 26 i del nº 3 al nº 19)
Batista i Roca
Berenguer
Bruc
Butjosa
Ca n'Oms
Camí del Bosquet
Camp de les Peces, Plaça
Can Riera, Passeig
Canigó
Casanovas, Av.
Cim Vallesà, Plaça
Conflent, Passatge
Consell de Cent
Doctor Caballero
Doctor Ferran
Doctor Fleming
Dos de Maig
El Farell
Empordà
Enric Ballera
Espanya, Av.
Espanya, Plaça
Estació, Av.
Estrella, Passatge
Ferrer i Guardia
Ferret
Font de la Salut, Plaça
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Font de Sant Jordi
Francesc Layret, Passatge
Franqueses
Frederic Marés, Plaça
Frederica Montseny
Galende
Gallecs, Plaça
Girona
Gual Villalbí
Horts del Rector, Plaça
Ildefons Cerdà, Plaça
Independència
Isidre Nonell
Jacint Verdaguer
Joan Fuster, Passatge
Joan Miró, Passeig
Joan XXIII
Josep Marcer, Plaça
Josep Maria Folch i Torras
Josep Molins
La Mola
L’Alguer, Passatge
Lepant
Llibertat
Lluna
Maria Aurèlia Capmany
Marià Tous
Marina
Mary Santpere
Mediterrani
Mercè Rodoreda
Mestre Jordana
Migdia
Mirador de Gallecs, Plaça
Miquel Servet
Mollet
Mossen Jaume d’Urgell
Montcau
Montmeló
Montseny
Montserrat
Montserrat Roig
Narcís Monturiol
Nou
Nostra Senyora de Montserrat, Travessia
Onze de setembre
Ordidores
Orfeó Català
Països Catalans, Plaça
Pedraforca
Pere Castells
Picasso
Pins, dels
Poesia
Pont, del
Prat de la Riba (del nº 1 al nº 23 i del nº 2 al nº 20)
Ramon Casas
Raval (del nº 17 al nº 35 i del nº 30 al nº 38)
Ribera, Passeig
Rius i Taulet
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Ronda, Passeig.- núms.parells
Roselló
Salut
Salvador Dalí
Sant Antoni (del nº 80 al final i del nº 59 al final)
Sant Antoni M. Claret
Sant Cristòfol
Sant Esteve
Sant Gaietà
Sant Jaume
Sant Joan
Sant Jordi
Sant Josep
Sant Mateu
Sant Miquel
Sant Rafael
Sant Sebastià
Sant Valerià (del nº 3 al nº 7 i del nº 24 al nº 42)
Santa Esperança
Santa Irene
Sardana
Ses Illes, Passatge
Sicília
Sot d’En Barriques
Teixidores
Tenor Vinyas
Tèxtil
Tintorers
Travessera (del nº 3 al final i del nº 4 al final)
Torres i Bages
Valldonzella
Vallespir, Passatge
Vapor
Verge de Montserrat, Av.
Via Piquer
Vila, Plaça de la
Viver
5.- CARRERS DE CINQUENA CATEGORIA:
S'inclouen en aquesta categoria, aquest carrers no expressament ressenyats en una altra de les
categories indicades
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 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, sigui quina sigui
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. Als efectes d’aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a)
b)

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.
Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil
dels quals no sigui superior a 750 quilos.

Article 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost 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, a nom
de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
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 3r. Successors i responsables
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que
fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a)
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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3. 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.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. 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.
7. 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
sanciones.
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.

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a)
b)

c)
d)
e)

Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
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.
Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis
internacionals.
Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts.
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f)

g)

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 adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o
incapacitat físics.
Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als
quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A
aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal
en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com
justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell
mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, 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.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

h)
i)

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.
Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques
dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per
l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits
establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
a) S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics als quals es refereix
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acredita aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.
b) S’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles classe turismes, ciclomotors i
motocicletes que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es compta des de la data de fabricació; si no es coneix, s’ha de
prendre la de la matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o
variant es va deixar de fabricar.
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c) S’estableix una bonificació del 75 per cent de la quota del l’impost a favor dels titulars de
vehicles considerats híbrids, elèctrics o solars que per les característiques dels motors
produeixen menor impacte ambiental.
Article 6è. Quota tributària
1.Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient
del 2.
2. Com a conseqüència del que preveu l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en
aquest municipi és el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
A) TURISMES

B)

C)

D)

E)

-

De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
CAMIONS
De menys de 1.000 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
De més de 9.999 kg de càrrega útil
TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 kg 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

F) D’ALTRES VEHICLES

-

Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

Quota (euros)
25,24
68,16
143,88
179,22
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,60
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa
l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, la determinació de les diverses classes de vehicles
es regeix pel que disposa el Reglament general de vehicles.
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Article 7è. Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es produeix
aquesta adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per
transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost
fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant
això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior
desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de la
retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la imposició per
al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per
part de l’ajuntament.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el subjecte
passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon
percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen
a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi
l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda no cal que
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota
de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.
Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera
que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius
presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es
comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model
aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la seva
realització. S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el
certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi
d’identificació fiscal del subjecte passiu.
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3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost
resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà que el
pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de
l’autoliquidació.
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura
Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1
de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs.
Article 9è. Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de
les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el
període de cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà 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 l’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. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis
de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini d’un mes comptat des
de quinze dies abans de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats
legítims puguin examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al
públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i
produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme
l’administració delegada.
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de Gestió
Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota resultant de
l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en aquests cas, des de la
web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de
l’autoliquidació.
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són
procedents els beneficis fiscals aplicats. Per a això, l’interessat haurà d’aportar per mitjans
telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies comptats a
partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el
benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva concessió.
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En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT efectuarà
en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i practicarà les
liquidacions que se'n puguin derivar.
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és correcta,
es procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una
liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte
passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 1 de
gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs.
6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de
padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin delegat
les seves facultats en la Diputació.
7. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 11è. Col·laboració social
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a
l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a :
a)
b)

Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del
vehicle i canvi de domicili del titular.
Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributàris.

3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors,
caldrà subscriure el corresponent conveni.
Article 12è. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallés a 22 de
desembre de 2009 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2010, i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles
no modificats restaran vigents.
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Disposició addicional primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present
ordenança
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació
l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini.
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
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
l’àmbit d’aquesta Ordenança.
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Ordenança Fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 1r. Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin 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 gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a)
b)
c)
d)

Negoci jurídic "mortis causa".
Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
Expropiació forçosa.

3. 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.
Està subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en
els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost
sobre Béns Immobles.
4. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els
que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 2n. Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les 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.
2. Les 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.
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a
favor dels seus socis cooperativistes.
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
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transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text
refós de la llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No
obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que
proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si
estarà subjecte a aquest Impost.
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser
constituït.
6. 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.
7. 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 esportiva 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 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives.
8. 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 anteriors.
Article 3r. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, 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 de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del 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 que es tracti.
2. En els supòsits a que 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 de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya.
Article 4t. Successors i responsables
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel
que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
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No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació
que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i
de les sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
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.
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8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst
a la Llei general tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els Organismes autònoms
de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de
dites entitats locals.
b) 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 i al seu Reglament aprovat per Reial decret
1270/2003, de 10 d'octubre.
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant
la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què s'hagi
produït el fet imposable d'aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar
en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que
la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de
la declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a
aquestes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f)Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
com a Conjunt Històric Artístic o hagin estat declarats individualment d’interès cultural,
segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que hi han fet obres de
conservació , millora o rehabilitació a càrrec seu .
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal cal acreditar que les obres de conservació o
rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus
ascendents, fins al primer grau i que la despesa efectiva 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.
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics,
que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar amb una
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antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord amb la
normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la
normativa de patrimoni històric i cultural.
2. Es concedeix una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost en les transmissions
de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del
domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de
mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges o parelles de
fet i els seus ascendents de primer grau i adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut
del causant suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici
o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit,
en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat,
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de
l’article 11 d’aquesta Ordenança.
Article 7è. Base imposable
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat
al llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del
terreny en el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 8.1 d'aquesta Ordenança,
pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del valor.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor,
al temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als
efectes 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 del 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.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor
cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment
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transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no
es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme a
les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació
quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació.
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes
fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, dels preceptes següents:

A) Usdefruit
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del
2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat
augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit
mínim del 10 per cent del valor total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
B) Ús i estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor
del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor
de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
D) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor
que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti
de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos
menor.
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret
real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest
valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el
que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes
per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop
construïdes aquestes plantes.
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.
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6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la
part del justipreu 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.
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat
de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.
8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la
base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als
nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als vigents
fins aleshores.
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
Article 8è. Tipus de gravamen i quota
1. D'acord amb el que preveu l'article 108.4 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de
l'increment real s'aplica sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditació el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys: 3,10%
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys:
2,80%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys:
2,70%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys:
2,70%
2. La quota és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27 per cent.
Article 9è. Període de generació i acreditament
1. L'impost s'acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en
la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que
grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 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 data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any.
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
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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 presentació davant l'Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.
Article 10è. Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució
en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix
efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions
recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el
contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a
cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà
la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com
a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la
demanda.
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva 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,
l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució
oportuna, segons la regla de l'apartat primer.
Article 11è. Règim de gestió
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les
quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7
d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3
de l’article 7è d’aquesta ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els
mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part de
l'Administració.
2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per
practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent
per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model
que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
4. Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument,
fent-hi constar expressament la referència cadastral.
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5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar
autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els
actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements
tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les
exempcions i bonificacions que es sol·licitin.
7.

L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des
de la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost:

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà d’un any, sense que sigui
necessària la sol.licitud de pròrroga pel subjecte passiu.

8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, 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 a) de l'article 3.1 d'aquesta ordenança,
sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
9. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una
relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat 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, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma
del Consell general del notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i
verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant
comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà
servir per comunicar a l'Ajuntament la 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.
Article 12è. Col•laboració social
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració,
podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a l’empara del que preveu
l’article 92 de la Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a :
a) Assistència en la realització de declaracions.
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris.
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Article 13è. Comprovació de les autoliquidacions
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació
correcta de les normes d'aquesta Ordenança i, per tant, que els valors atribuïts i les
bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes.
2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació rectificant
els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els
interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin procedents. També
practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables continguts al document
no declarats pel subjecte passiu.
3. Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de conformitat
amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l'ingrés
indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat, abans que hagi
prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant
l'oportuna liquidació com el dret a la devolució d'ingressos indeguts. Transcorregut el
termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud sense que l'Administració
tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà esperar que es dicti resolució
expressa o considerar-la desestimada a l'objecte d'interposar contra la resolució
presumpta recurs de reposició.
Article 14è. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació s’efectuen un cop
transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta ordenança, sense requeriment
previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents:
•
•

•

Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s'efectuï, respectivament, dins dels tres,
sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits s'exclouen
l'interès de demora i les sancions.
Recàrrec del 20 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos
de demora pel 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 l'autoliquidació.
L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi
l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació
extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article
62.2 de la Llei general tributària.

2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari
que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària
tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l'esmentat article.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una
infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l'esmentat article.
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressarse. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte
infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.
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5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la
sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o
reclamació contra la liquidació o la sanció.
6. 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.
Article 15è. Règim de notificació i d'ingrés
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest
impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al
subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant
això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la
declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un mitjà
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per
l’Administració.
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent
(mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.
4. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l'article
62.2 de la Llei General Tributària.
Article 16è. 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 Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les
liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions per
internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de
col·laboració social.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada Parets del Vallés a 22 de
desembre de 2009 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2010 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 5
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1r. Fet imposable
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o
urbanística corresponent, s'hagin obtingut o no les esmentades llicències, sempre que la
seva expedició correspongui a aquest Ajuntament.
Resten excloses en el fet imposable de l’impost els supòsits regulats en aquesta Ordenança
en què s’autoritza la substitució de la llicència urbanística pel tràmit simplificat d’assabentat,
que puguin gestionar-se en la seva totalitat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
En tot cas, restaran excloses de la subjecció de l’impost aquelles construccions,
instal.lacions i obres que no es portin a terme a la via pública i que s’hagin de considerar de
caràcter menor, en règim de llicència d’obres o d’assabentat, sempre que el seu cost real i
efectiu no ultrapassi la quantitat de 1.000,00 €.
Article 2n. Actes subjectes
Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta i
d’ampliació.

b) Obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) Obres de modificació o reforma en edificis, tant les que en modifiquen la disposició
interior com les que en modifiquen l’aspecte exterior.

d) Els moviments de terra i le sobres de desmuntatge o esplanació del sòl.
e) Obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització.
f) Obres de construcció o instal·lació de murs i tanques.

g) Altres construccions, instal.lacions i obres a la via pública.
g) Obres de construcció, reforma o modificació de les instal·lacions que afectin el
subsòl.
h) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació
d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.
i) La instal.lació de grues en les construccions.
j) Qualsevol altra construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència d'obra o
urbanística.
Article 3r. Actes no subjectes
No estaran subjectes a aquest impost:
3.1. Les obres subjectes al règim d’assabentat.
1. Obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin en l’interior dels
habitatges i locals comercials.
2. Les obres menors interiors a realitzar 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, llevat del cas que formin part de les obres de remodelació, rehabilitació o
reforma, que amb carácter general es facin en un edifici o instal·lació.
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3. Substitució de fusteries (portes, finestres o persianes).
4. Treballs d’ajardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliquin la
modificació del nivell de terres existent.
5. Instal·lació d’antenes de recepció de programes dels serveis públics i/o comercials de
radio i televisió (tipus A), definides a l’article 12 del Reglament regulador de la
instal·lació d’antenes.
6. Pavimentació d’espais exteriors d’habitatges de planta baixa, sense soterrani.
7. Col·locació o substitució de canals exteriors de recollida d’aigües pluvials de
cobertes, en habitatges unifamiliars, adossats o aïllats.
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer.
9. Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres.
3.2. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat i
l’equilibri del paisatge urbà.
3.3.Les obres de rehabilitació d’edificis o habitatges, que hagin estat qualificades de
rehabilitació protegida i les construccions, obres i instal·lacions específiques per a
l’adaptació d’habitatges existents, que es facin per afavorir les condicions d’accés, ús i
habitabilitat a persones amb discapacitat.
3.4. Les obres d’adequació a mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents.
3.5. Les obres d’instal·lació en edificis preexistents de les energies definides com a
alternatives (solar, eòlica...) per a l´ús dels habitatges existents.
3.6. Obres de jardineria i estacions depuradores en edificis preexistents per l’aplicació de
mesures d’estalvi energètic, utilització d’energies alternatives o de minoració de l’impacte
ambiental.
3.7.Les obres de construcció d’habitatges de protecció oficial, que obtinguin la qualificació
definitiva de protecció oficial per a venda en regim especial o general, de renda bàsica a 25
anys, o altre qualificació oficial de major o igual protecció. Quant l’edifici o promoció no sigui
totalment qualificat sota el regim de protecció oficial, la no subjecció s’aplicarà sobre el cost
de les obres destinades exclusivament a aquesta finalitat afegint la part proporcional del
elements comuns compartits amb altres usos o modalitats de promoció.
3.8.- Les obres que quedin subjectes a la taxa prevista en la Ordenança fiscal núm. 9,
excepte en allò previst per l’article 10 apartat 6.
Article 4t. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de
l’immoble en què es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquell els qui
sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o
obres.
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Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de
comunicar-se a l’Ajuntament en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obra
o urbanística o abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.
Article 5è. Successors i responsables
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel
que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació
que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin,
o siguin beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
7. 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’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i
de les sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
meritades que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
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haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures
causants de la manca de pagament.
8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst
a la Llei general tributària.
Article 6è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que,
estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües
residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es
tracta d'obres d'inversió nova com de conservació
Article 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es concedeix una bonificació del 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 concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin.
Aquesta declaració correspon al Ple de la Corporació i s’acorda, amb una sol·licitud
prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, o
bé, directament a les sol·licituds en aquells immobles que constin inclosos en catàlegs
del patrimoni arquitectònic municipal
Quan es tracti d’obres afectades per aquest apartat, es deduirà de la quota de l’impost
l’import a satisfer en concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística, quantitat
sobre la qual s’aplica la bonificació del 95%.
2. S’estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions d’habitatges, destinats a
venda, lloguer o a ús propi, que obtinguin la qualificació definitiva de protecció pública,
exclosos de l’apartat 7 de l’article 3, i aquelles construccions d’habitatges, que per
determinació de la normativa de planejament urbanístic es promoguin sota aquest regim
i estableixin conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la
gestió de l’adjudicació dels adquirits. Quant l’edifici o promoció no sigui totalment
qualificat sota el regim de protecció oficial, la bonificació s’aplicarà sobre el cost de les
obres destinades exclusivament a aquesta finalitat afegint la part proporcional del
elements comuns compartits amb altres usos o modalitats de promoció.
Gaudiran d’aquesta mateixa bonificació la rehabilitació dels habitatges i d’edificis
d’habitatges que assoleixin la qualificació d’actuació protegida.
Article 8è. Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, la instal·lació o l'obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
No formen part de la base imposable:
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- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o
obra.
- Els honoraris de professionals.
- Les despeses generals contemplades a l’article 131.1.a) del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que es fixen en un percentatge del
13%.
- El benefici empresarial del contractista, el qual queda fixat en un percentatge del 6%.
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara
que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.
Article 9è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3,89 per 100.
Liquidacions complementàries
En cas de que el pressupost final d’una obra, o de la instal·lació d’una activitat, sigui superior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la llicència, caldrà realitzar una liquidació
complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant les taxes que estiguin
en vigor en aquest moment.
Article 10è. Règim de declaració i d'ingrés
1. El sol·licitant d'una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres
esmentades a l'article 2n d'aquesta Ordenança haurà de presentar en el moment de la
sol·licitud el projecte i el pressupost d'execució estimat.
2. Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practicaran la liquidació provisional prenent
com a base el pressupost de referència, sense minoracions, resultant de l’aplicació dels
mòduls vigents aprovats pel COAC.
Serà competència dels tècnics municipals de la determinació de la base imposable. La
quantificació del cost de les obres pels tècnics municipals es referenciarà al pressupost
de referencia, sense minoracions, resultant de l'aplicació dels moduls vigents aprovats
pel COAC, amb anterioritat a la sol·licitud de llicència.
3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades i del seu cost real
efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà
modificar, si s’escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicarà la
liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau,
la quantitat que correspongui. En la liquidació complementaria per a la diferencia dels
pressupostos es tindrà en compte el tipus de gravamen de l’exercici en el que s’hagin
executat obres per import equivalent al pressupost complementari.
4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà en els terminis establerts
en l'article 62 de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
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Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el
termini previst a l’article 31 de la Llei General Tributària.
5.

Per a totes aquelles obres en la via pública subjectes a la taxa per l’obertura de
sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol actuació en la via publica del
paviment o de les voreres, què directament, a petició de l’interessat, o de forma
subsidiària, l’Ajuntament les acabi executant, els mòduls que s’estableixen a l’annex a la
present ordenança serviran per determinar la liquidació en concepte de cost de l’obra.

Article 11è. Actuacions inspectores i règim sancionador
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en
la Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària i d’acord amb el que preveu l'Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 9è
d’aquesta Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració
tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions
greus.
Article 12è. 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
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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 fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallés, a 22 de
desembre de 2009 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2010 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.

ANNEX QUE ES CITA A L’ARTICLE 10.5 DE LA PRESENT ORDENANÇA
1 CONSTRUCCIÓ GUALS
1.1 Construir guals de vehicles, sigui quin sigui el seu ús, per metre lineal
o fracció
MODIFICACIÓ, REFORMA I SUPRESSIÓ GUALS
2
2.1 Aixecament i reconstrucció de la vorera, per m2 o fracció
2.2 Aixecament i reconstrucció de la vorada, per m lineal o fracció
2.3 Aixecament i reconstrucció de la calçada, per m2 o fracció
3 CONSTRUCCIÓ VORERES I VORADA
3.1 Nova construcció de la vorera, per m2 o fracció
3.2 Nova construcció de la vorada, per m lineal o fracció
4 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA
4.1 Pericons, per unitat
4.2 Per supressió d'arbres, per metre o fracció de perímetre de tronc a un
metre de sòl
4.3 Per supressió o desplaçament de fanals, per unitat
5 CONSTRUCCIÓ OBRES DE CLAVEGUERAM
5.1 Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers
pavimentats
5.2 Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers
sense paviment
5.3 Construcció d'obres de clavegueram de més de 8m lineals
6 NETEJA GRAFITIS I PINTADES
6.1 Neteja de grafitis, pintades, escrits, inscripcions o grafismes en béns
immobles privats i a sol.licitud de la propietat

Euros
290,70
Euros
83,20
31,10
83,20
Euros
46,60
18,80
Euros
288,40
388,30
1.253,70
Euros
1.919,50
1.202,70
segons
pressupost
Euros
segons
pressupost
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Ordenança Fiscal núm. 6
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 3, 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 20.3.i),
20.3.j), 20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà en
els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local enumerats a
l’article 2 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per
empreses explotadores de servei de subministrament, d’interès general, que tributen segons
el previst a l’Ordenança fiscal núm. 7.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius 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
d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic 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 la taxa
posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis
públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària
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1. La quantia de la taxa és el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:
Tarifa primera:
Ocupació del vol o del sòl per: transformadors, caixes d'amarratge, caixes de distribució,
caixes de registre, cables, pals, tapes i anàlegs.
1

Transformadors instal·lats a la via pública
- Fins a 100 kVA
- De 100 a 200 kVA
- A partir de 200 kVA
- més, per cada kVA

2

Conduccions elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 1000 V. han
de satisfer anualment per cada conductor i metre lineal
Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió, han de satisfer
anualment per cada conductor i metre lineal
Caixes d'alta tensió, cada una i per any
Caixes de baixa tensió, cada una
Per cada suport de línies elèctriques aèries de baixa tensió

3
4
5
6
7
8
9
10

Per cada pal de fusta destinat al sosteniment de la xarxa
Per cada pal o columna metàl·lica o de formigó, per al sosteniment
de la xarxa
Per cada tapa de tancament de clau de pas
Per rètols informatius

Euros/any
149,20
300,50
300,50
38,60
Euros
0,50
1,50
112,70
112,70
11,80
11,30
20,40
4,50
112,70

Tarifa Segona:
Ocupació del subsòl per: transformadors, caixes d’amarratge, caixes de distribució, caixes de
registre, cables i anàlegs:
1

Transformadors instal·lats en el subsòl de la via pública:
- Fins a 100 kVA
- De 100 a 200 kVA
- A partir de 200 kVA
- més, per cada kVA

2

Conduccions elèctriques subterrànies de baixa tensió que no
ultrapassin els 1000 V. Per cada conductor, anyalment i metre lineal:
0,40
Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió. Per cada conductor,
anyalment i metre lineal:
0,60
Canonada per xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, ferro,
PVC o d'altre material. Per metre lineal i any:
0,50
Canonada per a conducció de gas ciutat o gas natural, a alta i mitjana pressió:
- Fins a 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any
1,50

3
4
5

6
7
8

Euros/any
112,70
225,40
225,40
37,60
Euros

- De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any
3,00
Canonada per a distribució de gas ciutat o gas natural, a baixa pressió:
- Fins a 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any
1,50
- De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any
3,00
Ocupació del subsòl de la via pública o terreny del camí, amb altres construccions o
instal·lacions no detallades anteriorment:
3
- Per cada m . i any
15,00
Canonada per a conducció de fibra òptica:
- Per metre lineal I any
0,40
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2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació pública,

no s’han d’aplicar les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa es determina pel valor
econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que,
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local
regulades a l ’article anterior.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense
sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament
tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà
amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el període
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no
es pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis
exercicis.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o
aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la
taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que
realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del
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domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària en el termini d’un mes
comptat des de la data en què es coneix la variació.
5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa
s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos.
Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un
document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
6. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de
l’acreditament.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament
voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament,
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període d’un
mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Article 11. Infraccions i sancions
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Article 12. 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
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singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, regirà des del dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
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.
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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.
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.

104

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 fòrmules següents de
càlcul.
a) Base imponible
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 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2006, que és de 6.997.
NH= 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2007: 14.772 (90%
s/16.413).
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2008 és de 290
euros/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
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 67.369 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:

Telefónica Móviles
Vodafone
Amena

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

Quota
7.781,12 Euros/trimestre
4.985,31 Euros/trimestre
4.058,98 Euros/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.
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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 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)
b)

c)
d)
e)

Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
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.
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.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
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 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)

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.
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e)

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 mòbil presentaran la seva declaració,
en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el període de prestació
efectiva dels serveis durant l’any 2008.
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança,
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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.
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 satisfa a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup
regulada en aquesta ordenança.

Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa

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
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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.
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
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 de
desembre de 2007, regirà des del dia 1 de gener de 2008 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 9
TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I
QUALSEVOL ACTUACIÓ EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT O LES VORERES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.f) i 20.4.h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres, així com per l’atorgament de les
corresponents llicències, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial per
l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol actuació en el paviment o les
voreres en la via pública, així com l’atorgament de les llicències, especificades a les tarifes
que es contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius 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, o
els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol i comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament especial
descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa és el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:
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1 CONSTRUCCIÓ, MODIFICACIÓ, REFORMA O SUPRESSIÓ DE GUALS
2 CONTRUCCIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERAM
3 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA
3.1 Per supressió d'arbres
3.2 Per supressió o desplaçament de fanals
3.3 Altres (pericons, etc)

Euros
107,70
107,70
Euros/unitat
53,90
53,90
53,90

2. Pròrroga de la llicència: pagarà el 25% dels drets inicialment satisfets.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial , moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s’ha produït l’ aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu serà el temps durant el qual es du a terme l’aprofitament especial.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1.

La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.

2.

La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud de
l’autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal
es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 11. 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 i 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
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titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat
les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 10
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o
cerques, en vies públiques locals, així com per càrrega, descàrrega i treballs a la via pública,
que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys
d’ús públic local amb:

a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues

b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o
provisionals, en vies públiques locals

c) Per càrrega, descàrrega i treballs a la via pública
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius 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, o els qui
es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per
a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
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La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa primera :
1. Per càrrega, descàrrega i treballs a la via pública que comportin restricció o tall del
trànsit rodat o de vianants:
Euros
a) Per ocupació sense tall de tràfic per hora o fracció
30,00
b) Per tancament sense presència de Policia Local per hora o fracció
100,00
c) Per tancament amb presència d’un agent de Policia Local, per hora
o fracció
150,00
El tipus de modalitat és discrecional de l'Ajuntament d'acord amb les necessitats del
sol·licitant i les circumstàncies del trànsit o del Servei de Policia Municipal.
2. Per cada grua fixa utilitzada en l'activitat de construcció el braç o
ploma de la qual ocupi en el seu recorregut la volada de la via pública
per cada mes o fracció.

90,00

La instal·lació de grues torre fixes requereix la llicència d’instal·lació i d'activitat municipal
amb aportació de la documentació i el projecte preceptiu.
La instal·lació de grues torre fixes pot ésser sobre la via pública en aquells casos en què
resti assegurat el trànsit amb seguretat de vehicles i vianants i les condicions
urbanístiques ho permetin.
Tarifa segona:
Ocupació de la via pública amb enderrocs, materials de construcció, bastides, grues
fixes, sils, maquinària d'obra i anàlegs:
1
2

2

Per cada m de via pública ocupada i/o celada per ús d'obres, per
dia o fracció
Per cada m2 de via pública ocupada i/o celada per ús d'obres, per
dia o fracció, quan s’estableixin mesures alternatives per a garantir
un pas mínim d’una amplada de 0,80 m

3
4

Ocupació de via pública per obres de l’apartat 3.2 de l’OF 23
2
Per cada m de via pública ocupada per runes o materials d'obra sense
celar, per dia o fracció
5 Per unitat de sacs, per dia o fracció
6 Per unitat de contenidor fins a 6 m3, plataforma de transport o similar
per setmana o fracció. (dilluns a divendres)
7 Per unitat de contenidor fins a 6 m3, plataforma de transport o similar
(per dia en cap de setmana).
8 Per unitat de contenidor de més de 6 m3 per setmana o fracció.
9 Per unitat de contenidor de més de 6 m3 (per dia en cap de setmana).

1,50
1,00
gratuïta
1,80
5,00
30,00
15,00
55,00
15,00

La ocupació de via pública requereix autorització d’instal.lació municipal.

Article 7. Acreditament

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment

que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
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2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial
esmentat.

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8. Període impositiu
1. El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps
assenyalats en els epígrafs respectius.

2. Sense perjudici del previst al punt anterior, quan l’aprofitament especial es realitzi al llarg de
varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre cada any. Amb la
finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un
document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta

ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una
declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat
de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.

4. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions
de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas,
les liquidacions complementàries que s’escaiguin.

5. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució
de l’import ingressat.

6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores
mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.

Article 10. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.
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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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent a la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació

de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública
per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. 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 i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article
6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. 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 què donin
accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre
els respectius beneficiaris.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions
que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
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La quantia de la taxa es determina d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa primera.- GUALS
Euros
Entrada de pas de vehicles de qualsevol classe a través de la vorera.
Inclou la reserva d'estacionament i l’acreditació

72,20

En els casos de locals destinats a aparcament col·lectiu, s'aplica a la tarifa els
coeficients correctors següents:
Aparcaments en zona residencial i comercial:
a) d'1 a 4 vehicles de capacitat
b) de 5 a 9 vehicles de capacitat
c) de 10 a 25 vehicles de capacitat
d) de 26 a 50 vehicles de capacitat
e) de 51 a 75 vehicles de capacitat
f) de més de 75 vehicles de capacitat

Coeficient:
1.00
1.50
2.00
3.00
4.00
5.00

Aparcament en zona industrial:
Coeficient:
Per cada metre líneal o fracció que suplementi l’amplada del 3.00
gual de 8 metres i fins a 15 metres
Per cada metre líneal o fracció que suplementi l’amplada del 1.50
gual a partir dels 16 metres
1.1.- L’atorgament de la llicència és discrecional per aquesta Corporació, en funció de les
circumstàncies urbanístiques i de trànsit de la zona.
1.2.- En cas de celebració de mercats o actes públics, el gual ha de quedar suspès durant el
termini de celebració de l'acte.
1.3.- Discrecionalment i motivat per circumstàncies del trànsit es podrà obligar a pintar la
vorera del gual de color "groc auto"
1.4.- En el carrer Major i el del Raval, no es conceideixen guals per aparcament de menys
de 2 vehicles.
1.5.- Els guals es concedeixen per un màxim de 4,50 metres, en les categories a) i b), i de 8
metres en les categories de c) a f).
1.6.- En cas que no existeixi un projecte tècnic de l'activitat d'aparcament, la categoria de
l'aparcament s’estableix a raó d’1 plaça d'aparcament per cada 25 m2 de local.
1.7.- El gual és per definició, l'ús privatiu de la vorera per l’accés de vehicles als immobles. A
fi de preservar la uniformitat constructiva i estètica, i en els casos que sigui
recomanable, pot rebaixar-se la vorera existent entre dos guals consecutius.
1.8.- A la zona industrial el gual d’amplada igual o inferior a 8 metres, s’enten que està inclòs
a la pròpia activitat i per tant no es troba subjecte a aquesta taxa.
1.9.- A les zones residencials la llicència serà gratuïta per les persones que reuneixin els
següents requisits:
- Persones empadronades en el municipi amb discapacitat titulars de la targeta
d'aparcament identificada com a "Titular conductor/a", (atorgada per la Generalitat de
Catalunya).
- Persones empadronades en el municipi amb discapacitat titulars de la targeta
d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", quan tenint mobilitat reduïda,
el titular sigui menor de 18 anys, o si és més gran, tingui un grau de discapacitat igual
o superior al 65%, d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002.
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El termini de la gratuïtat serà d'un any. (La primera vegada que es tramiti, el termini es
donarà pel temps que resti per a la finalització de l’any natural). Aquest termini es
prorrogarà automàticament si persisteixen les condicions que varen motivar
l'atorgament.
- Que no siguin titulars d’una reserva d’estacionament dels vehicles en el municipi
Tarifa segona.- RESERVA D'APARCAMENT SENSE LIMITACIÓ HORÀRIA.
S'aplica als conceptes següents:
2.1.- Serveis discrecionals de transport de viatgers i anàlegs
2.2.- Actuacions especials per a la millora de la mobilitat
Les tarifes són:
Euros
Fins a 3 metres lineals per any
Per cada metre suplementari i any fins a 15 metres
Per cada metre suplementari i any a partir dels 16 metres

45,10
12,50
17,00

Tarifa tercera.- RESERVA D'APARCAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.
Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per comerços per a la càrrega i descàrrega
de dilluns a divendres de 8 a 20 h, i dissabtes de 9 a 14 h.
Euros
Fins a 3 metres lineals per any o fracció
Per cada metre suplementari i any o fracció

44,00
10,70

Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per a les activitats relacionades amb la
construcció, de dilluns a divendres de 8 a 20 h, i dissabtes de 9 a 14 h, sense que dita
reserva impliqui l’ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes, contenidors,
sacs o d’altres instal.lacions anàlogues subjectes a la taxa prevista en l’Ordenança fiscal núm.
10.
Euros
Fins a 3 metres lineals per mes o fracció
Per cada metre suplementari i mes o fracció

44,00
10,70

Les reserves d'estacionament per càrrega i descàrrega de passatgers o mercaderies no
implica rebaixar la voravia.
Tarifa quarta.- PLACA DE GUAL PERMANENT O DE RESERVA D’ESPAI
Euros
Placa permanent o de reserva d’espai
10,70
La col·locació i el manteniment de la placa de gual anirà a càrrec del titular del gual.
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Tarifa cinquena.- GUALS AFECTATS PEL MERCAT MUNICIPAL
Als guals afectats pel mercat municipal se’ls aplica la tarifa següent:
Euros
Entrada de pas de vehicles de qualsevol classe a través de la vorera.
Inclou la reserva d’estacionament i l’acreditació

62,20

En els casos de locals destinats a aparcament col·lectiu, s’aplica a la tarifa els mateixos
coeficients correctors especificats a la tarifa primera.
Tarifa sisena.- RESERVA D’ESTACIONAMENT DELS VEHICLES DE PERSONES AMB
PROBLEMES DE MOBILITAT.
Ho poden demanar les següents persones:
- Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a
"Titular conductor/a", (atorgada per la Generalitat de Catalunya).
- Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a
"Titular no conductor/a", quan tenint mobilitat reduïda, el titular sigui menor de 18 anys,
o si és més gran, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb
l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002.
El termini de la llicència serà d'un any. (La primera vegada que es tramiti, el termini es
donarà pel temps que resti per a la finalització de l’any natural). Aquest termini es prorrogarà
automàticament si persisteixen les condicions que varen motivar l'atorgament.
En cas d'aprovació de la sol·licitud, la llicència és gratuïta.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
3. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en l’ocupació.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà
amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, i el període
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
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4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no
pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Quan per la realització d’obres en la via pública s’hagin vist impedits de la utilització
o gaudiment de l’aprofitament especial, durant un termini superior a 10 dies, la quota
tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que
resti sense utilitzar o gaudir de l’aprofitament especial contingut en les tarifes de l’article 6
d’aquesta Ordenança.

5.

La reducció haurà de ser sol.licitada pel subjecte passiu a l’Ajuntament i, en el seu cas, una
vegada concedida, comportarà el reconeixement al dret a la devolució de l’excés ingressat
que s’abonarà en el compte bancari que designi el subjecte passiu a aquest efecte.
Article 9. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.

2. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a

instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud de
l’autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal
es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

3. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament
de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a
dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de
l’acreditament.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament
voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents.
La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de quinze dies
abans de l’inici del període de cobrament.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Article 11. Infraccions i sancions
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 12. 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, regirà des del dia 1 de gener de 2010 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.

122

Ordenança Fiscal núm. 12
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc
mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta
Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius 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, o els qui
es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
SOBRE LES SOL·LICITUDS
a) Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d'espai públic, durant
l'estiu de cada any, a excepció del període de Festa Major dins l’àmbit de la plaça de
la Vila i el carrer del Raval han de formalitzar la sol·licitud abans del dia 30 de març
de cada any, en la qual han d’indicar el termini de temps en què l’espai romandrà
ocupat i el nombre de taules que s’hi instal·laran.
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b) Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d’espai públic dins
l’àmbit de la plaça de la Vila i el carrer del Raval, en el període de Festa Major, han
de formalitzar la sol·licitud abans del dia 10 de juliol de cada any, en la qual han
d’indicar el nombre de metres quadrats que ocuparan.
Les sol·licituds presentades amb posterioritat a les dates esmentades poden ser
rebutjades.
La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Euros
a)
b)
c)

En tot el terme municipal, amb excepció dels dies de celebració de la
Festa Major, en els àmbits de la plaça de la Vila i el carrer del Raval.
Per m2, i dia
Els dies de celebració de la Festa Major, en els àmbits de la plaça de la
Vila i del carrer del Raval. Per m2, i dia
Tarifa de 1/2 dia (escollint-se entre matí o tarda) en tot el terme
municipal, amb excepció dels dies de celebració de la Festa Major, en els
àmbits de la plaça de la Vila i el carrer del Raval. Per m2, i dia

0,50
0,62
0,40

L’import liquidat per aquests conceptes i tarifes, ha de ser abonat en retirar l’autorització,
i és imprescindible per realitzar l’ocupació de la via pública.
En cas de mantenir-se l’ocupació de la via pública més enllà del temps autoritzat, hi ha
d’haver una nova liquidació complementària per l’import de l’excés produït.
SOBRE EL PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ
a) La concessió de l’Ajuntament del permís oportú, per ocupar la via pública, és de
caràcter discrecional per part de l’Administració, i per atorgar-la, s’ha de tenir en
compte:
• Que no interfereixi l’activitat sol·licitada amb les activitats, socials i culturals, de
caràcter ciutadà.
• Que no afecti la via pública per al bon funcionament de la circulació, ja sigui de
vianants o de vehicles.
Que no produeixi, per l’activitat sol·licitada, molèsties per al conjunt dels veïns.
b) L’acte administratiu de la concessió de la llicència d’ocupació és previ i
imprescindible per realitzar-la. Totes les sol·licituds corresponents a ocupacions, ja
realitzades, o aquelles que es detectin sense la corresponent autorització, han de
ser liquidades, en cas d’atorgar-se, amb un recàrrec del 25 %
c) Atès el caràcter discrecional de les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública,
aquestes no creen en cap cas, drets adquirits per a ulteriors ocupacions.
d) Durant el termini d'ocupació, la superfície atorgada ha d’estar indicada visiblement
sobre el paviment. En cas d’excedir-la, ha de donar lloc a la corresponent liquidació,
amb el recàrrec indicat, de la superfície complementària ocupada. La reincidència
en l’ocupació excessiva, ha de ser considerada com a falta greu.
e) Transcorregut el termini de la llicència i retirades les taules i cadires, l'espai ocupat
caldrà que quedi totalment desocupat, lliure i en perfectes condicions
higienicosanitàries i de neteja.
f) No acomplir la normativa, en relació a l’ocupació de la via pública, i les condicions
indicades a la llicència, pot implicar no autoritzar posteriors sol·licituds
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REGLES PARTICULARS D’APLICACIÓ

a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodoneix per excés per

obtenir la superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de la col⋅locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i
les cadires, es pren la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural i, temporals,
quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats
sense autorització administrativa es consideren anuals.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació
de la via pública mitjançant taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb
finalitat lucrativa. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls
establerts a l’article 6.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al
subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la
taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
2. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud de
l’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial es complimentarà també
degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud
l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
3. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, la taxa
corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any natural i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en
l’exercici de l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
Article 10 Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
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Article 11 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 13
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 m) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que
resulti de la instal·lació de quioscos en la via pública.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències o concessions administratives per a instal·lar quioscos en la via pública o els qui
es beneficiïn de la utilitat derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, mitjançant la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic 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 la taxa
posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a instal·lar quioscos en la via pública necessaris per als
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
1.

La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:

EPÍGRAF
CLASSE D’INSTAL·LACIÓ

Euros
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1). Quioscs i instal·lacions de caràcter fix destinats a la venda de periòdics o
revistes per m2 o fracció i any
2). Quioscs i instal·lacions destinats a la venda de begudes, queviures i altres
articles de totes classes, per m2 o fracció i temporada

39,70
46,10

Normes particulars d’aplicació:
a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’han d’aplicar íntegrament als deu
primers metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec
del 20 per cent en la quantitat fixada en la tarifa.
b) Per determinar la superfície computable a fi d’aplicar la tarifa en els quioscos dedicats a la
venda de flors, a més de la superfície que ocupa estrictament el quiosc, hom ha de tenir en
compte la superfície annexa utilitzada per a l’exposició de plantes, flors i altres productes
anàlegs o complementaris.
c) Les quantitats que estableix la tarifa s’incrementen un 20 per cent quan en els quioscos es
comercialitzin articles en règim d’expositors en dipòsit.
2.

Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de licitació
pública, l’import de la taxa ha d’estar determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial resultant de
la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals , moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de quioscos en les vies
públiques municipals en la forma establerta en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. Quan per a la instal·lació de quioscos en la via pública s’atorgui concessió administrativa,
l’import de la taxa s’acreditarà en el moment en què s’atorgui l’esmentada concessió.
5. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en l’ocupació.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos hagi de durar
menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència
municipal.
2. Quan la duració de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos
s’estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en aquest cas
el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
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3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
4. Quan no s’autoritzi l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos o per
causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui instal·lar els quioscos, procedirà la
devolució de l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis
exercicis.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a instal·lar els quioscos en la via pública
es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la
declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment,
o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la
taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos
mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció de l’esmentat document no invalida l’obligació de satisfer la taxa
en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de
l’acreditament.
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament
voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període
de cobrament
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
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Article 12. 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
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 14
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic
local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable
d’aquesta taxa.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un representant
amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
1. La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en
els apartats següents:

131

EPÍGRAF 1:
Parades o instal·lacions desmuntables, situades amb motiu de les fires i festes tradicionals
a la via pública o instal·lacions municipals.
Euros
10,36
39,37

1.

Tarifa mínima per dia
Tarifa mínima Festa Major estiu
2. A més, per m² o fracció:
a) Parades de venda, tirs, tómboles, rifes ràpides i anàlegs
1,18
b) Bars, degustacions, xurreries, venda de patates i anàlegs
1,08
c) Aparells de moviment, autos de xoc, “babys”, “llagostes”,
0,59
voladors i anàlegs
d) Circs
0,15
3. Fiança (per a cada atracció excepte parades de venda)
250,00
- La fiança es cobrarà en efectiu en el moment de la medició i serà retornada un cop
desmuntada l’atracció, prèvia comprovació dels serveis municipals de què l’espai i el
mobiliari urbà estan nets i no han patit cap desperfecte.
- En cas negatiu, les despeses ocasionades per la reposició o reparació aniran a càrrec
de l’esmentada fiança, sens perjudici que l’Ajuntament consideri oporto emprendre
altre tipus d’accions que puguin correspondre.
- Només s’autoritzarà la instal.lació d’una caravana-habitatge per a cadascuna de les
atraccions instal.lades.
EPÍGRAF 2:

1.
2.
3.

Concessió, expedició i registre de llicències de durada anyal
Per dia i metre lineal del lloc de major longitud de la superfície que
ocupi la parada, per venedors fixos amb llicència municipal
Per dia i metre lineal de lloc de major longitud de la superfície que
ocupi la parada, per venedors no fixos sense llicència municipal

Euros
4,30
1,00
1,60

EPÍGRAF 3:

1.

Parades, instal·lacions desmuntables o camions, parada de venda
ambulant o qualsevol altra forma d'indústria ambulant situades en
espais i solars oberts a la via pública degudament delimitast, amb
dret a instal·lació en les dates autoritzades per metre lineal i
trimestre:

Euros
23,80

Les autoritzacions són atorgades trimestralment, i es consideren prorrogades tàcitament,
si no es manifesta, per escrit, el contrari.
EPÍGRAF 4:

1.

Exhibició d'articles de venda enfront dels establiments respectius i
màquines expenedores automàtiques per metre quadrat i dia:

Euros
0,90

EPÍGRAF 5:
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1.

Rodatge cinematogràfic, per dia i m²

Euros
0,90

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial , moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
3. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en l’ocupació.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència
municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a
l’article 6.
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no
es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés

3. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.

4. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a

instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud de
l’autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal
es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

3. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament
de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a
dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
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4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de
l’acreditament.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament,
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un
mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 12. 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 i 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
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008, regirà des del dia 1 de gener de 2009 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 15
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS
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 per l'article 57 de la Llei del Parlament de Catalunya 3/1998, de 27
de febrer, de la Intervenció integral de l'Administració ambiental, i a l’empara del previst als
articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment
prèvi a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici
de l’activitat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa 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 de Parets del Vallés s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb
les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides
als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa
general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest
Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. 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 i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l'administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
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1. Beneficis fiscals de concessió potestativa. Es concedeix una bonificació del 95 per cent de
la taxa a favor de les activitats que es desenvolupin a edificis declarats pel Ple d’especial
interès o d’utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.
2. Bonificació per creació de llocs de treball en les noves activitats. Les activitats incloses en els
anexos III, IV i les activitats incloses en la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 250 m2 i el procediment
de comprovació de la comunicació prèvia per l’obertura d’establiments dedicats a
espectacles i activitats recreatives que acreditin haver contractat en la seva plantilla,
treballadores o treballadors empadronats en el municipi de Parets del Vallès, gaudiren d’una
bonificació del 50% de la taxa que els correspongui
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa és la resultant d'aplicar les tarifes següents:
A) ACTIVITATS SOTMESES A LA NORMATIVA D’ESPECTACLES PÚBLICS
I ACTIVITATS RECREATIVES
Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats
amb una superfície de fins a 250 m2,
Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats
amb una superfície de més de 250 m2 amb aforament inferior a 500 persones
Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats
amb una superfície de més de 250 m2 amb aforament superior a 500 persones
Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i
activitats recreatives
Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per
l’obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives i per
l’organització d’espectacles i activitats recreatives
Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments per
dur a terme espectacles públics i activitats recreatives

Euros
2.061,60€
3.890,20€
7.780,40€
3.087,30€
1.372,70€
269,40€

Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a llicència inclosa
municipal per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.
quota inicial
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a la normativa 222,70€
d’espectacles públics i activitats recreatives
Procediment de llicència municipal per activitats dutes a terme en establiments
oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable.

269,40€

B) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL
Euros
Comerços
Superfície entre 500 i 1.000 m2.
Superfície entre 1.000 i 2.500 m2.
Superfície de més de 2.500 m2.
Estacions de Server
Estacions de servei amb activitats anexes
Hotels i residències
Fins a 20 habitacions
De més de 20 habitacions
Aparcaments (públics i/o privats)

1.828,50
3.890,20
15.560,70
3.890,20
7.780,40
3.890,20
7.780,40
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Fins a 500 m2 de superfície útil
De 501 a 2500 m2 de superfície útil
De 2.501 a 5.000 m2 de superfície útil
Magatzems
a) Fins a 500 m2 de superfíe útil
b) De 501 fins a 1.000 m2 de superfície útil
c) De 1.001 fins a 2.500 m2 de superfície útil
d) De 2.501 fins a 5.000 m2. de superfície útil
e) De 5.001 fins a 10.000 m2. de superficie útil,
la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció
f) A partir de 10.000 m2. de superficie útil,
la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció
g) Instal·lacions de GLP per a ús domèstic, comercial o serveis

1.828,50
3.890,20
7.780,40
686,90
1.372,70
2.745,40
4.118,10
1.393,40
2.149,70
686,90

C) ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL
Euros
Procediment de certificació de compatibilitat del projecte amb
el planejament urbanístic i procediment de consulta prèvia
Procediment de llicència comercial

396,80
3.890,20

Procediment d’autorització ambiental (activitats incloses a l’annex I
de la LIIAA o norma que modifiqui dit annex)

3.890,20

Procediment de llicència ambiental (activitats incloses a l’annex II.1
de la LIIAA o norma que modifiqui dit annex)

3.201,20

Procediment de llicència ambiental (activitats incloses a l’annex II.2
de la LIIAA o norma que la modifiqui)

2.859,40

Procediment de llicència municipal (activitats incloses a l'Annex III
de la LIIA o norma que la modifiqui)

2.061,60

Procediment de comunicació prèvia (activitats incloses a l’annex IV
de l’ordenança municipal)
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex I)
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex II.1)
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex II.2)
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex III)

1.372,70
2.144,50
1.611,00
1.072,30
686,90

Procediment de control inicial de les activitats incloses als annexos II.1,
II.2 i III de la LIIA o norma que els modifiqui en cas que aquest control sigui
desenvolupat pels serveis tècnics municipals
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex I de la LIIA
o norma que el modifiqui

Inclosa
quota inicial

683,80

Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex II.1 de la LIIA

137

o norma que el modifiqui

518,00

Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex II.2 de la LIIA
o norma que el modifiqui

336,70

Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex III de la LIIA
o norma que el modifiqui

222,70

D) ACTIVITATS SENSE INCIDÈNCIA AMBIENTAL
Procediment de declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les
activitats

600,00

D) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS
Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions i canvis de nom que suposin una modificació de
les mesures correctores, imposades a l’interessat en el moment de concessió de la llicència la taxa és
el 50 % de la que li correspondria per a nova implantació d’acord amb les tarifes vigents.
Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions i canvis de nom que no suposin una modificació
de les mesures correctores, imposades a l’interessat en el moment de concessió de la llicència la taxa
és el 25 % de la que li correspondria per a nova implantació d’acord amb les tarifes vigents.
Per a les reduccions la taxa és el 10 % de la que li correspondria per a nova implantació.
E) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA
Les activitats en què es requereixi realitzar més d’una inspecció de comprovació o verificació de
mesures correctores.
Per cada inspecció addicional

269,40 €

F) DESESTIMACIÓ DE LA LLICÈNCIA
En el cas que el sol·licitant hagi formulat desestimació abans de la concessió de la llicència,
les quotes que s’han de liquidar són el 20 per cent de les quantitats que s’assenyalin en els
apartats anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament.
G) LIQUIDACIONS COMPLEMENTÀRIES
En cas de que el pressupost final d’una obra, o de la instal·lació d’una actiivitat, sigui
superior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la llicència, caldrà realitzar una
liquidació complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant les taxes
que estiguin en vigor en aquest moment.
Article 7. Trasllat d’indústries
Les indústries legalment establertes al nucli urbà de Parets del Vallès i que es traslladin a un
polígon industrial, qualificat com a tal, d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana,
disposen d’una bonificació del 50 % de la taxa que els correspongui.
Article 8. Acreditament
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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 la dita activitat en la data de
presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a que fa referència
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
4. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de l' objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després
que s'hagi resolt el procediment corresponent.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
2. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació.
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de
la taxa.
Article 10. 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.

139

Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa als annexos de la LIIA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS.
RECOLLIDA SELECTIVA, ORGÀNICA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de 15
de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament
estableix les taxes pels serveis de recollida selectiva, orgànica, tractament i eliminació de
residus urbans, que es regiran per la present Ordenança.

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida selectiva, orgànica, tractament i
eliminació de residus urbans domiciliaris
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:

a) Recollida selectiva de residus urbans generats als habitatges particulars.
b) Tractament i/o eliminació dels residus esmentats a l’apartat a).
2. A aquests efectes, es consideren residus urbans domiciliaris les restes i les deixalles
alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.
3. No tenen la consideració de residus urbans domiciliaris els que, per al seu
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o
de seguretat, tals com:

a)
b)
c)
d)

Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
Escòries i cendres de calefaccions centrals
Runes d’obres
D’altres tòxics o perillosos

Article 3. Subjectes passius
1. Són 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 ocupin o utilitzin els habitatges
situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari
o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que
són els beneficiaris del servei.
Article 4. Responsables
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1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a
la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. S’estableix una bonificació de 6 € en la quota, per a tots aquells contribuents que realitzin
deu aportacions a l’any a la deixalleria municipal. Seran vàlides les aportacions de tot tipus
de residus. L’únic requisit de les aportacions serà que estiguin fetes en diferents dies.”
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu haurà de presentar una sol·licitud davant
la Regidoria de Medi Ambient abans del 31 de desembre de 2010 aportant la següent
documentació:
- acreditació (tarjeta segellada) de les aportacions fetes a deixalleria durant l’exercici 2010.
- fotocòpia del rebut pagat de la taxa de recollida selectiva any 2010.
Aquesta bonificació tindrà una durada anual i efectes en el rebut de l’exercici següent al de
la petició si aquesta ha estat estimada favorablement.
Les aportacions fetes durant un exercici no seran vàlides a efectes de bonificació per a
exercicis posteriors.
Superar el nombre d’aportacions mínim no atorgarà altres beneficis fiscals.
2. A l’article 6.3 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinar
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:
Habitatges
Per cada habitatge

Categoria dels carrers
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 5ª.
42,00

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de
caràcter familiar
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3. Els pensionistes del sistema de Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent i
viduïtat majors de 60 anys que acreditin escassa capacitat econòmica paguen la quota
reduïda al100%.
A l’efecte de poder determinar quines persones tenen dret a gaudir d’aquesta reducció
s’estableixen els barems següents:
-

INGRESSOS ANUALS: No superar el límit d’ingressos següents:

Si el beneficiari viu sol

Si el beneficiari conviu amb una persona
Si el beneficiari conviu amb dos persones
Si el beneficiari conviu amb tres persones
Si el beneficiari conviu amb quatre persones
Si el beneficiari conviu amb cinc persones
Si el beneficiari conviu amb sis persones
-

Igual o inferior al SMI
Ingressos
totals
de
les
persones que conviuen majors
de 16 anys
Igual o inferior al SMI x 1,95
Igual o inferior al SMI x 2,35
Igual o inferior al SMI x 2,75
Igual o inferior al SMI x 3,15
Igual o inferior al SMI x 3,65
Igual o inferior al SMI x 4,10

HABITATGE: No posseir cap bé immoble o posseir únicament l’habitatge on es
resideix.

Per a gaudir d’aquesta reducció els interessats hauran de presentar, abans de la finalització del
període voluntari, sol.licitud prèvia per escrit adjuntant fotocòpia del DNI i els documents
justificatius de la situació econòmica familiar (certificat dels ingressos de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys, certificat de l’OTG de les persones majors de 16 anys que
estan a l’atur, fotocòpia de la declaració de la renda si la fa, declaració jurada de no variació de
les circumstàncies familiars, etc.). Es poden demanar al sol·licitant els documents
complementaris que es considerin necessaris.
Vist l’informe dels serveis municipals, l’alcalde acorda la concessió o denegació del benefici
fiscal sol·licitat.
Si es concedís la reducció, s’ha de fer efectiva en l’exercici en què s’ha sol·licitat i es manté
mentre no variïn les circumstàncies familiars. En cas que sigui atorgada un cop liquidada la
taxa, s’ha de procedir a la devolució d’ingressos indeguts
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida selectiva de residus urbans domiciliaris en
els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa
estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en
els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
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Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a
aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que
els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat
la declaració, o s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.

II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recepció voluntària,
de recollida selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus comercials.
Article 9. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptibles de ser
prestats pel sector privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la
normativa vigent en matèria de residus-, la recollida selectiva, orgànica, tractament i
eliminació dels residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària, de recollida
selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis
següents:
a) Recollida selectiva dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació del residus comercials.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat
pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els
serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen
la consideració d’assimilables als municipals.

Article 10. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fer imposable de la qual es defineix a
l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) sol·licitin la prestació.
b)

Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
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2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials,
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen
contractat amb un gestor autoritzat la recollida selectiva, tractament i eliminació dels residus
que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini
d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a
terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc
amb posterioritat a dita entrada en vigor.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials
assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida selectiva, tractament i eliminació
que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la
taxa aquí regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals
on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 11. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a
la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària de
recollida selectiva, tractament i eliminació de residus comercials consisteix en una quantitat
fixa, per unitat de local , que es determina en funció de la naturalesa i el destí dels immobles
als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça,
el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, saplica la tarifa següent:
Categoria dels carrers
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 5ª.
Epígraf primer. Allotjaments
Euros
A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre
estrelles, per cada establiment
187,50
B) Hotels, motels, hotels apartament i hostals de tres i dues
estrelles, per cada establiment
127,50
C) Hotels, motels, hotels apartament i hostals d’una estrella,
per cada establiment
112,90
D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i
altres centres de naturalesa anàloga, per cada establiment
90,30
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els
quals s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres
centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin les deu places.
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Epígraf segon. Establiments d’alimentació
Euros
A) Supermercats, economats i cooperatives
135,00
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
135,00
C) Peixateries, carnisseries i semblants
90,30
Epígraf tercer. Establiments de restauració
Euros
A) Restaurants
90,30
B) Cafeteries
60,00
C) Whisqueries i pub
60,00
D) Bars
60,00
E) Tavernes
60,00
Epígraf quart. Establiments d’espectacles
Euros
A) Cinemes i teatres
52,50
B) Sales de festes i discoteques
52,50
C) Sales de bingo
52,50
Epígraf cinquè. Oficines en general
Euros
A) Altres locals no expressament tarifats
52,50
- En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el mateix habitatge, sense
separació, s’aplica la tarifa d’habitatge.

Article 13 Acreditament i periode impositiu.
1. La taxa per la prestació del servei complementari, de recepció voluntària, de recollida
selectiva, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment de sol.licitarse o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en
els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei per haver desocupat el local.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.

Article 14. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol.licitin la prestació del servei de
recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats a practicar
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol.licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del
servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el
període que aquest determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31-12-2009 com a subjectes passius de la taxa per recollida selectiva, orgànica,
tractament i eliminació de residus comercials i no acreditin la contractació del servei
d’eliminació amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la
gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.
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Article 15. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.

Article 16. 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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats
en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, regirà des del dia 1 de gener de 2010 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 17
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri
municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats
en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3. 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
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic 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 la taxa
posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen
tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica.
Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
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1.

2.

3.

4.

CONCESSIONS AMB CAIRE DE PERPETUÏTAT
Primeres concessions
Un nínxol (difunt figura al padró)
Un nínxol (difunt no figura al padró)
Un columbari (difunt figura al padró)
Un columbari (difunt no figura al padró)

Euros
686,90
1.373,70
428,90
858,80

Segones i següents concessions
Un nínxol (difunt figura al padró)
Un nínxol (difunt no figura al padró)
Un columbari (difunt figura al padró)
Un columbari (difunt no figura al padró)

456,90
1.030,80
349,10
751,10

LLOGUER
Tan sols es concedeix en nínxols de segona concessió:
Tres anys
Sis anys
Deu anys
ALTRES SERVEIS
Drets administratius d’expedició del títol
Drets d’obertura i tancament per treure o dipositar les despulles
humanes d’un nínxol
Drets d’obertura i tancament d’un columbari
Despeses d’inhumació
Despeses de reducció de restes
Drets d’enterrament
Instal·lació de làpides
Subministre, gravat noms i col·locació làpida columbari

204,10
297,30
686,90
34,30

Gravat noms i col·locació làpida columbari
Taxa anual de conservació per nínxol, (concessió o lloguer)
Taxa anual de conservació per columbari

34,30
20,70
137,80
57,00
57,00
51,80
Segons
pressupost
67,30
22,60
11,60

SERVEI D’ÚS DEL VETLLADOR PER A LES DESPULLES
6 hores
12 hores
24 hores

102,60
206,20
320,10

Retrocessions dels drets funeraris: L’extinció del dret funerari implica el retorn de les
tarifes de l’epígraf 1. abonades en excés. Per al càlcul del retorn es té en compte el valor del
dret funerari en el moment de la renúncia, se’n deprecia una quantitat proporcional al temps
transcorregut, en relació a uns 50 anys de concessió amb caire de perpetuïtat i se’n
dedueixen els drets d’obertura i tancament i les despeses de reducció de restes i/o d’altres
despeses que procedeixin.

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior
s’han de reduir en un 50%.
A l’efecte d’obtenir aquesta reducció, s’ha d’emplenar l’imprès que facilita el Servei de
cementiris i adjuntar-hi còpia de l’última declaració d’IRPF.
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3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, amb l’informe previ de l’Àrea de Serveis Socials.

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs anteriors relatius a actuacions singulars dels
serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que
s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei.
2. En el supòsit contemplat en l’ epígraf 3è, taxa anual, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
La quota anual és irreduïble.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
2. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud de
l’autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
3. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels ninxols
establerta en l’epígraf 3è, taxa anual, el pagament de la taxa s’efectuarà en el
període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb
la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu
calendari fiscal.
Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans de
l’inici del període de cobrament.
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Article 10.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 11. 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 a la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han
delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, regirà des del dia 1 de gener de 2010 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 18
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per distribució i subministrament d’aigua.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament
d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per
l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present
Ordenança.
Article 3. 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
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i
subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o
rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic 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 la taxa
posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
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1. CONSUM D’AIGUA:
1.1.- DOMESTICS
2,65
3,26
3,94
5,04
6,57
8,38

Quota Fixa Servei: Tipus A
“
“
“
“
“

B
C
D
E
F

1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes)
2on. Bloc (de 10 a 18 m3
“
)
3er. Bloc (excés)

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

0,2949 €/m3
0,5605 €/m3
0,9288 €/m3

En relació a la tarifa per al subministrament d’aigua dels serveis domèstics, en el cas que el nombre de persones
per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent al primer tram es determina a partir de la dotació bàsica
(100 litres/persona/dia), incrementant en tres metres cúbics per persona adicional. Així mateix, el consum del
segon i tercer tram d’acord amb la taula següent:
Base imposable mensual (m3)
Núm. de persones per habitatge
0a3
4
5
6
7
n

Metres cúbics mensuals
1r Tram
2n Tram
>10<=18
<=10
>13<=24
<=13
>16<=30
<=16
>19<=36
<=19
>22<=42
<=22
>3n+1<=6n>6n
<=3n + 1

3r Tram
>18
>24
>30
>36
>42

1.2.- COMERCIAL i OBRES
Quota Fixa Servei: Diàmetre 15
“
“
“
“
“
“

20
30
40
50
65
80

1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes)
2on.Bloc(de 10 a 25 m3
“
)
3er. Bloc(excés)

5,49

€/mes

7,22
10,01
12,74
20,22
26,33
31,55

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

0,3395 €/m3
0,8002 €/m3
0,9941 €/m3

1.3.- INDUSTRIALS
Quota Fixa Servei: Diàmetre 15
“ 20
“ 25
“ 30
“ 40
“ 50
“ 65
“ 80
“ 100
1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes)
2on.Bloc(de 10 a 25 m3
“
)
3er. Bloc(excés)

29,74
49,02
69,01
98,58
196,52
296,76
492,26
737,14
1.175,90

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

0,4200 €/m3
0,8323 €/m3
1,0812 €/m3

1.4.- SUBMINISTRAMENT PER A BOQUES CONTRA INCENDI
Quota Fixa Servei:
Consum aigua

4,13
1,0812

€/mes
€/m3

1.5.- SUBMINISTRAMENT PER A OBRES
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5,49 €/mes

Quota Fixa Servei: Diàmetre 13 i 15
“

7,22 €/mes

20

1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes)
2on.Bloc(de 10 a 25 m3 )
“
)
3er. Bloc(excés)
Quota Fixa Servei:

0,4200 €/m3
0,8323 €/m3
1,0812 €/m3
4,13 €/mes

Consum aigua

1,0812 €/m3

2. ALTRES SERVEIS I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES:
Mínim de
fiança
2.1.-

Euros

DOMÈSTICS
Connexió domèstic individual c/u.
Tipus A

12,02

584,45 €

Tipus B

12,02

602,25 €

Tipus C

12,02

633,01 €

Tipus D

12,02

684,82 €

Tipus E

12,02

729,58 €

Tipus F

12,02
Mínim
de

1.044,59 €

DOMÈSTICS

fiança

Euros

Connexió domèstic en bateria c/u.

2.2.-

Tipus A

12,02

181,57

Tipus B

12,02

199,37

Tipus C

12,02

230,12

Tipus D

12,02

281,93

Tipus E

12,02

326,69

Tipus F

12,02

423,89

US COMERCIAL, INDUSTRIAL I OBRES

Mínim
de

Diàmetre comptador (individual)

fiança

Euros

13

12,02

15

12,02

754,15

20

12,02

1.102,72

25

12,02

1.274,52

30

12,02

1.782,82

40

12,02

2.709,59

50

12,02

4.090,38

65

12,02

5.791,80

80

12,02

8.231,65

100

12,02

9.656,33

12,02

304,07

714,87

Diàmetre comptador (en bateria)
13
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15

12,02

343,33

20

12,02

469,86

Mínim
de
2.3.-

INCENDIS

fiança

Euros

Fins a trapilló
Diàmetre 1 1/4 polzades

12,02

632,87

Diàmetre 1 1/2 polzades

12,02

1.527,60

Diàmetre 2

polzades

12,02

2.383,25

Diàmetre 2 1/2 polzades

12,02

2.896,11

Diàmetre 3

polzades

12,02

3.408,96

Diàmetre 4

polzades

12,02

6.091,09

Diàmetre 1 1/4 polzades

12,02

1.108,64

Diàmetre 1 1/2 polzades

12,02

2.168,77

Diàmetre 2

polzades

12,02

3.260,30

Diàmetre 2 1/2 polzades

12,02

3.940,39

Diàmetre 3

polzades

12,02

4.620,49

Diàmetre 4

polzades

12,02

8.070,64

Amb aparell de mesura

2.4.-

CONNEXIÓ DE BATERIES

Euros

Nombre de sortides

2.5.-

2.6.-

de 2

467,41

fins a 4

881,70

fins a 8

1.485,64

fins a 10

1.611,73

fins a 18

2.503,08

fins a 20

2.818,29

fins a 30

4.115,76

HIDRANTS VIA PUBLICA
Hidrant en columna tipus 80mm

2.582,40

Hidrant en columna tipus 100mm

2.726,36

Hidrant enterrat tipus 80 mm.

1.381,72

Hidrant enterrat tipus 100mm.

1.552,23

MATERIAL DIVERS (tots els usos)
Arqueta per a comptador de 20

196,43

Arqueta per a comptador de 25

244,23

Arqueta per a comptador de 30

258,37

Arqueta per a comptador de 40

374,13

Portella pvc 25x35 cm

33,80

“

43,21

“
“

"

30x45 cm

metàlica 35x67 cm
" 50x60 cm

Pany portella
Clau de pany portella

85,76
100,90
31,10
2,41
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Placa Bateria

2.7.-

2,15

Placa senyalització hidrant

51,34

Trapilló de fundició

22,79

REFORMA D'INSTAL.LACIONS I CONNEXIONS EXISTENTS

A pressupost en funció del treball més, en el cas
d'ampliació dels tipus
de subministrament, la diferència del nou tipus
sol.licitat en relació al
tipus existent.

2.8.-

CANVI D'ÚS DEL SUBMINISTRAMENT
Canvi en el contracte sense trasllat
del comptador

2.9.-

30,23 €

RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ TEMPORAL
Reobertura del servei

25,17 €

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el
dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa tercera s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests
efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent.
2. La taxa per conservació de comptadors es practicarà trimestralment aplicant la tarifa segona
i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.
3. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums
les quanties que en la tarifa primera es contenen.
La liquidació es practicarà mensualment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.
Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
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2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la
matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que,
per consums successius, s’acreditin .
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a
data d’1 de gener.
Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 11. 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.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009 entrarà en vigor a partir de la seva autortizació per la Comissió de Preus
de Catalunya i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de variacions no
substancials en el tràmit d’autorització de tarifes per la Comissió de Preus de Catalunya,
s’entendran automàticament modificades i incorporades al text de la present Ordenança.
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Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES BRESSOL

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels
nens, pròpies de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per
l’escola bressol municipal.
Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar en les
escoles bressol municipals, s’aplicarà una reducció de la taxa d’escolaritat del
25% del segon i successius membres de la família. Aquesta reducció de la taxa
és incompatible amb les establertes en els paràgrafs següents, relatius a les
famílies nombroses i als criteris dels Serveis Socials.
2. Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació les exempcions i
reduccions de taxa següents relatives a l’escolaritat:
- Categoria general: bonificació del 50%.
- Categoria especial: exempció de pagament.
A efectes d’obtenir aquestes exempcions i reduccions cal presentar original i
fotocòpia del carnet de família nombrosa de l’infant atorgat pel Departament
d’Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania) de la Generalitat de Catalunya.
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3. Als alumnes de famílies monoparentals els serà d’aplicació els beneficis fiscals
recollits a l’apartat anterior a partir del curs 2010-2011. A aquests efectes,
l’exempció o reducció de la taxa s’haurà de sol.licitar dins del procés de matrícula
del curs en que serà d’aplicació amb la documentació corresponent, original i
fotocòpia del carnet de família monoparental de l’infant atorgat pel Departament
d’Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania) de la Generalitat de Catalunya.
4. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en els
apartats A) i B) de l’article 6è, s’han de reduir en un 25%, 50%, 75% o 100% en
aplicació dels criteris socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a
annex a les ordenances fiscals.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’ha de presentar la sol·licitud corresponent
als Serveis Socials municipals abans del període oficial de preinscripció. Aquest
Servei informa sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat i l’Alcaldia en
resol la concessió o denegació. La concessió de reduccions sol·licitades fora de
termini són efectives a partir del mes següent a la sol·licitud.
Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
A.- De l’1-01-2010 al 31-08-2010 (curs 2009-2010)
Concepte
Escolaritat
Escolaritat Lactants
Horari Extraordinari mensual
Horari Extraordinari al dia
Menjador al dia (usuari puntual)
Menjador al dia (usuari fix)

Import €/mes
159,35
174,63
52,07
4,67
8,50
8,00

B.- De l’1-09-2010 al 31-12-2010 (curs 2010-2011)
Concepte
Escolaritat
Escolaritat Lactants
Horari Extraordinari mensual
Horari Extraordinari al dia
Menjador al dia (usuari puntual)
Menjador al dia (usuari fix)

Import €/mes
159,35
174,63
52,07
4,67
8,50
8,00

Es considerarà un usuari fix de l’horari extraordinari aquell que en faci ús 11 dies o més al
mes.
Es considerarà un usuari fix del servei de menjador aquell que en faci ús un mínim de dos
dies fixos a la setmana (sempre els mateixos dies de la setmana).
Article 7è. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la
taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei.
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2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
1) La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu,
per al seu pagament.
2) La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn
a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la
sol·licitud es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació.
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el
pagament de la taxa.
3) Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de
varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data
d’inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els
primers cinc dies de cada mes.
4) El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
5) Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
6) El cessament en la recepció del servei, s’haurà de sol·licitar per escrit i la baixa
tindrà efectes a partir del mes següent a la data de sol·licitud. Malgrat això, i en
estar distribuïda la taxa anual en onze mensualitats, no s’acceptaran baixes
durant el mes juny de l’any en curs.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Article 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 a la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han
delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
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d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a 22 de
desembre de 2009 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2010 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 20
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER
ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.4.f) i 20.4.g) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. 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 especial dels establiments que la sol·licitin
b) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i
qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments públics
que per llur naturalesa, per l’aglomeració de públic que provoquin o per les necessitats
d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles així ho exigeixin
c) Vigilància, ordenació i regulació del trànsit quan determinades actuacions constructives o
d’altre tipus ho requereixin, arribant fins i tot a la interrupció temporal de la circulació
d) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i de
caravanes a través del nucli urbà.
e) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per a la realització
de transport escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d'obtenir les màximes condicions de
seguretat
f) Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que exigeixin
llur prestació.
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan
el particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no hi hagi
hagut sol·licitud expressa.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la citada Llei General Tributària, que siguin:
a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments que
motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que s'assenyalen en
l'article anterior
b) Titulars de l'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una
activitat empresarial, els seus propietaris
c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que
no els sol·licitin
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per
l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determina: a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els
apartats a), b) c) d) i f) de l'article 2n 1 en funció del nombre d'efectius, tant personals
com materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit; i b) per una
quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de l'autorització per realitzar el
transport escolar, prevista a l’apartat e)
2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:

Euros
Epígraf 1. Serveis especials de vigilància, espectacles públics i transports

a) Per cada policia local, per cada hora o fracció
b) Per cada vehicle policial, inclosa la dotació, per cada hora o fracció
c) Per cada motocicleta, inclosa la dotació, per cada hora o fracció

18,60
46,10
23,00

3. En l'aplicació de la tarifa s’han de tenir en compte les regles següents:

1a.2a.-

Les quotes s’han d’incrementar en un 50 per cent quan els serveis s'efectuïn entre les
20 i les 24 hores del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 del
matí.
El temps de prestació efectiva dels serveis es computa prenent com a moment inicial
el de la sortida dels efectius dels aquarteraments respectius i com a final el de l’
entrada després d'haver acabat el servei.

Article 7. Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la
prestació de serveis regulats en la present ordenança, presentaran l'escrit corresponent de
sol·licitud en aquest Ajuntament.
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i
autònoma. Aquesta liquidació haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la
Llei General Tributària.
Article 9. Infraccions i sancions
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008 entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 21
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol,
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització
de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de 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. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, 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 utilització privativa o l'aprofitament
especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa
municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius 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.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa
dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents:
A.1

Epígraf PRIMER: CERTIFICACIONS I COMPULSES
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Euros
1.1

Diligències de confrontació de documents presentats per terceres
persones, físiques o jurídiques, en nom i representació dels interessats
(per document);

A.2. Epígraf SEGON:

DOCUMENTS
MUNICIPALS

EXPEDITS

O

EMESOS

PER

12,80
LES

OFICINES

2.1

Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A4 blanc i
negre. Per cadascun dels folis
2.2 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A4 color. Per
cadascun dels folis
2.3 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A3 blanc i
negre. Per cadascun dels folis
2.4 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A3 color. Per
cadascun dels folis
2.5 Per cada document plànol que s’expedeixi en format PDF (per unitat)
2.6 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 2 (per unitat)
2.7 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 1 (per unitat)
2.8 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 0 (per unitat)
2.9 Per expedició de documents o informes relacionats amb accidents de
circulació o companyies asseguradores
2.10 Informes d’orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que
es proposin presentar els ciutadans

0,15
0,25
0,45
0,60
5,00
11,60
17,20
25,70
43,50
18,20

A.3 Epígraf TERCER: DOCUMENTS ESPECIALS RELATIUS ALS SERVEIS D’URBANISME
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
A.4

Epígraf QUART:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

A.5

Certificats sobre aprofitament urbanístic i altres informes urbanístics
Informacions urbanístiques
Certificat de legalitat urbanística
Exemplar de la normativa del Pla general
Document complet Pla general d’ordenació
Full de la Cartografia municipal en format DGN
Joc sencer de Cartografia Municipal
Informe tècnic d’inspecció i sonometria

396,80
43,50
21,80
41,40
214,50
29,60
845,40
59,10

ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS

Llibre de les ordenances fiscals refoses
Llibre de l’ordenança de convivència ciutadana
Llibre de l’ordenança reguladora de les activitats
Per qualsevol altre expedient, imprès o document que no és
expressament a la tarifa, per pàgina
Per qualsevol llibre en format pdf
Per qualsevol documentació en suport magnètic, format disquet o altre
Per obtenir clau d’accés a documentació específica web municipal

48,30
29,00
37,50
0,15
21,80
21,80
29,60

Epígraf CINQUÈ: SERVEIS DE RÈGIM INTERN

5.1

De la unitat de personal:
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Drets d’examen per accés a places de personal funcionari en propietat i contractes de
carácter indefinit:
Euros
5.1.1. Accés nivell “A”
24,90
5.1.2. Accés nivell “B”
21,80
A.6 Epígraf SISÈ:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ALTRES SERVEIS

Per reproducció d’imatge fotogràfica digitalitzada, amb suport inclòs (la
primera imatge)
Per reproducció d’imatge fotogràfica digitalitzada, amb suport inclòs
(per unitat, a partir de la segona imatge)
Per impressió d’imatge fotogràfica digitalitzada (per unitat)

3,00

Per certificats amb recerca de dades a l’Arxiu (anteriors a 1991)
Per recerca de dades històriques a l’Arxiu no vinculades a investigació
científica o acadèmica, que no superin 10 hores
Per recerca de dades històriques a l’Arxiu no vinculades a investigació
científica o acadèmica, per cada hora addicional

13,00

1,00
2,00

15,50
1,00

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la resolució final, inclosa la certificació i
la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'han d’incrementar en un 50
per cent quan els interessats sol·licitin, amb caràcter d'urgència, la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no
es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament es produeix
quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal
adherit a l'escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l'expedient. El segell pot ésser
substituït per la impressió mecànica de la taxa.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin
degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es
repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu
dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho
ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
Article 9. Infraccions i sancions
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 22
TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis i
altres vehicles de lloguer, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències i vehicles de lloguer corresponen a
aquest Ajuntament i que s'assenyalen a continuació:

a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d'acord
amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi
de tipus voluntari o per imposició legal.
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
e) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les
classes C i D.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
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Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del
servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:
a)

Per concessió, expedició i registre de llicències; per cada llicència:
1.- De classe B (autotaxi)
2.- De classe C (ambulàncies)

b)

Ús i explotació de llicències; per cada llicència a l’any:
1.- De la classe B
2.- De la classe C

c)

Euros
200,00
168,00
Euros
34,20
25,00

Substitucions de vehicles i canvi de nom; per cada llicència:
1.- De la classe B
2.- De la classe C

Euros
57,00
56,00

Si la vigència de la llicència fos inferior a un any, se’n liquida la part proporcional.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les
lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o
expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la substitució del
vehicle.
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de Diligenciament de
llibres-registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i
s'entendrà, a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es
sol·liciten.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es
realitzaran a instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti,
l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats
a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

171

Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per concessió de llicències urbanístiques, que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa,
necessària per determinar si procedeix concedir la llicència sol·licitada i, si s’escau, la
concessió de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació
urbana.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa els supòsits regulats en aquesta Ordenança en
què s’autoritza la substitució de la llicència urbanística pel tràmit simplificat
d’assabentat, que puguin gestionar-se en la seva totalitat per l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà. En tot cas, restaran excloses de la subjecció de la taxa aquelles llicències
d’obres de menor, que no es realitzin en la via pública, sempre que el seu cost real i
efectiu no ultrapassi la quantitat de 1.000,00 €.
Article 3. Actes no subjectes
No estaran subjectes a aquesta taxa:
3.1. Les obres subjectes al règim d’assabentat.
1. Obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin en l’interior dels
habitatges i locals comercials.
2. Les obres menors interiors a realitzar 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, llevat del cas que formin part de les obres de remodelació,
rehabilitació o reforma, que amb carácter general es facin en un edifici o
instal·lació.
3. Substitució de fusteries (portes, finestres o persianes).
4. Treballs d’ajardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no
impliquin la modificació del nivell de terres existent.
5. Instal·lació d’antenes de recepció de programes dels serveis públics i/o
comercials de radio i televisió (tipus A), definides a l’article 12 del Reglament
regulador de la instal·lació d’antenes.
6. Pavimentació d’espais exteriors d’habitatges de planta baixa, sense soterrani.
7. Col·locació o substitució de canals exteriors de recollida d’aigües pluvials de
cobertes, en habitatges unifamiliars, adossats o aïllats.
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer.
9. Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres.
3.2. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat i
l’equilibri del paisatge urbà.
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3.3. Les obres de rehabilitació d’edificis o habitatges, que hagin estat qualificades de
rehabilitació protegida i les construccions, obres i instal·lacions específiques per a
l’adaptació d’edificis o d’habitatges existents de mes de 10 anys d’antiguitat, que es facin
per afavorir les condicions d’accés, ús i habitabilitat a persones amb discapacitat, sempre
que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d‘abast general.
3.4. Les obres d’adequació a mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents.
3.5. Les obres d’instal·lació en edificis preexistents de les energies definides com a
alternatives (solar, eòlica...)
3.6. Obres de jardineria i estacions depuradores en edificis preexistents per l’aplicació de
mesures d’estalvi energètic, utilització d’energies alternatives o de minoració de l’impacte
ambiental.
3.7.Les obres de construcció d’habitatges de protecció oficial, que obtinguin la qualificació
definitiva de protecció oficial per a venda, de renda bàsica a 25 anys, o altre qualificació
oficial de major o igual protecció, que siguin promogudes per qualsevol entitat pública,
cooperatives o per promotors privats que hagin subscrit conveni amb l’Ajuntament de Parets
del Vallès, per a l’adjudicació dels habitatges i l’establiment del dret de tempteig i retracta a
favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
3.8 Les obres que quedin subjectes a la taxa prevista en la Ordenanza fiscal núm. 9
Article 4. Subjectes passius
1. Són 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.
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els
contractistes de les obres.
Article 5. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 6. Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta i
modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, nau industrial, local o instal·lació, quan es tracti de la
primera utilització dels edificis i de la modificació del seu ús.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'Impost sobre
Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via
pública.
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e) El cost real i efectiu de l’obra en la via pública no prevista en la ordenança núm. 9.
Article 7. Quota tributària
1.

2.

La quota tributària resulta d’aplicar a la base imposable els tipus de gravamen
següents:
L’1,55 per cent, en el supòsit 1.a
I
II El 0,12 per cent, en el supòsit 1.b)
III El 3,44 per cent en els supòsits e) i també en el 1a i 1b en el cas de legalització
de la fracció d’obra o obra completa executada sense llicència municipal, amb
un mínim de 50,00€
IV Taxa per a llicència de parcel·lació (agregació o segregació) o canvi d’ús
urbanístic: el 0,34 % del valor cadastral de les finques afectades.
V Taxa per a llicència de instal·lació de cartells de propaganda: 31,10 € per m2 o
fracció de superfície d’exposició i any.
En el cas que el sol·licitant hagi formulat desestimació abans de la concessió de la
llicència, les quotes que s’han de liquidar són el 20 per cent de les que s’assenyalin
en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament.

3.

Pròrrogues:
De la llicència municipal, es paga el percentatge establert de l’apartat 1r. d’aquest
article, en proporció al cost real i efectiu de l’obra civil que falti executar.

4.

Canvi de nom:
Del canvi de nom de la llicència municipal, es paga el 20% de l’establert en l’apartat
1r. d’aquest article.

5.

Modificacions de projecte:
A. Tots aquells projectes presentats que hagin generat la liquidació de la taxa, si
abans d’iniciar l’obra interessa reduir-la, ampliar-la o fer-hi qualsevol modificació, fins i
tot canviar-ne l’emplaçament exacte, si no comporta una activitat administrativa de
control i supervisió nova i superior, tan sols merita la taxa corresponent al projecte
amb major cost.
B. Tots aquells projectes presentats que un cop revisats i/o informats comportin
modificacions substàncials derivades de prescripcions i/o esmenes dels serveis
tècnics municipals, suposarà un augment del 0,05%, a la quota de la taxa urbanística.

6.

Liquidacions complementàries
En cas de que el pressupost final d’una obra, o de la instal·lació d’una actiivitat, sigui
superior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la llicència, caldrà realitzar
una liquidació complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant
les taxes que estiguin en vigor en aquest moment.

Article 8. Beneficis fiscals
1. Les obres de rehabilitació d’edificis destinats a habitatge d’una antiguetat superior a 10
anys gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota.
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2 . Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara de la present
Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, Obres
i Instal·lacions quan així es prevegui en l’Ordenança corresponent.
Article 9. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència corresponent, la
taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent 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 seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment
del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.
Article 10. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament,
la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi
Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc
d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de
l'edifici.
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la redacció
d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de
les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del
nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les
característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés el projecte,
caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i,
si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
Article 11. Règim de declaració i d’ingrés
1. El sol·licitant d'una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres
esmentades a l'article 2n d'aquesta Ordenança haurà de presentar en el moment de
la sol·licitud el projecte i el pressupost d'execució estimat.
2. Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practicaran la liquidació provisional
prenent com a base el pressupost de referència, sense minoracions, resultant de
l’aplicació dels mòduls vigents aprovats pel COAC.
Quan no es presenti projecte visat pel Col·legi Oficial corresponent, serà
competència dels tècnics municipals de la determinació de la base imposable. La
quantificació del cost de les obres pels tècnics municipals es referenciarà al
pressupost de referencia, sense minoracions, resultant de l'aplicació dels moduls
vigents aprovats pel COAC, amb anterioritat a la sol·licitud de llicència.
3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades i del seu cost
real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà
modificar, si s’escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicarà la
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liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau,
la quantitat que correspongui.
4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà en els terminis establerts
en l'article 62 de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
Article 12. 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 13. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 24
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. la prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i
concorren alguna de les circumstàncies següents:
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal per
l’interessat.
3. La gestió del desballestament, descontaminació i baixa definitiva en els arxius de la DGT
de vehicles que tinguin obert o en curs expedient administratiu per abandonament en lloc
públic i hagin estat cedida voluntàriament a l’Ajuntament la seva propietat a aquest fi i
efecte.
Article 3. Subjectes passius
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la
infracció comesa.
Article 4. Quotes tributàries
La quota tributària és el resultat d’aplicar les tarifes següents:
a)

Recollida de vehicles de la via pública, dins el terme municipal fins al dipòsit
d’emmagatzematge, han de satisfer:
a.1.- En dies feiners i horari de 8 del matí a 8 de la tarda
a.1.1.- Ciclomotors, motocicletes i automòbils
a.1.2.- Furgonetes i tot terrenys
a.1.3.- Camions fins a 3.500 kg

Euros
107,80
123,60
165,90
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a.1.4.- Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg
a.1.4.1.- Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg
a.1.5.1.- Enganxada de grua a turismes i furgonetes
a.1.5.2.- Enganxada de grua a camions i remolcs

a.2.- En dies festius i en horari de del 8 del vespre a les 8 del matí
a.2.1.- Ciclomotors, motocicletes i automòbils
a.2.2.- Furgonetes i tot terrenys
a.2.3.- Camions fins a 3.500 kg
a.2.4.- Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg
a.2.4.1.- Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg
a.2.5.1.- Enganxada de grua a turismes i furgonetes
a.2.5.2.- Enganxada de grua a camions i remolcs

b)

c)

d)

Immobilització d’un vehicle:
b.1. Amb procediment mecànic a turismes i furgonetes
b.2. Amb procediment mecànic a camions i remolcs

Dipòsit I custòdia de vehicles dipòsit municipal. 2n dia i successius
c.1. Per cada dia o fracció per vehicles a motor
c.2. Per cada dia o fracció per camions i remolcs

Per la cessió voluntària a l’Ajuntament de Parets del Vallés de la
propietat d’aquells vehicles que tinguin obert o en curs expedient
administratiu per abandonament en lloc públic, als efectes de gestió
del desballestament, descontaminació i baixa definitiva en els arxius
de la DGT

271,60
13,70
42,20
76,10
Euros
131,10
143,70
206,00
317,00
18,90
47,50
86,70

Euros
62,30
114,10

Euros
11,60
21,10

Euros
25,50

Article 5. Normes de gestió i recaptació
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un
comprovant que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports
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recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es
liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'ajuntament.
Article 6. Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants
referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal Núm. 25
TAXA PER LA RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS.
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 I 20. 4.L) del RDL 2/2004, de 5 de març del 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, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a la prestació de serveis
sanitaris relacionats amb els animals que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis sanitaris que es regulen en
aquesta ordenança relacionats amb els animals de companyia i referits, principalment , a la
recollida dels animals abandonats a la via pública o en terrenys privats, així com la inscripció en
el cens municipal de tots els gossos i gats que resideixen en el municipi, i la tramitació de les
llicències de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Contempla l’execució
física, per part de l’Ajuntament o empresa delegada, de les actuacions necessàries.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa, els propietaris dels animals de companyia, sempre que
sigui possible la seva identificació
Article 4t.- Tarifes
Les tarifes que cal aplicar són les següents:
Euros
1. Recollida de gats o gossos a domicili.
2. Recollida i custòdia de gats o gossos amb xip fora domicili
3. Recollida i custòdia de gats o gossos sense xip fora
domicili:
a) Per la recollida de l’animal
b) Per la desparatització i vacunacuió
c) Per la identificació amb el xip
4. Recollida gos o gat mort (inclou inciniració)
4. Increment per servei nocturn (de 21 a 7 hores)
5. Increment per servei festiu
6. Estada en residència
7. Inscripció en el cens d’animals de companyia
8. Llicència per tinença d’animals perillosos
9. Renovació llicència per tinença d’animals perillosos.

46,10
120,00
150,00
25,00
65,00
120,00
40,00
40,00
8,00 per dia
3,50
17,25
3,50

Article 5è.- Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa
es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna
l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament
als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb
la periodicitat que determini l’Ajuntament.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de
desembre de 2009, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal,
que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de
competència local en la piscina municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina
municipal.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen
tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
ABONAMENTS
Quota trimestral
Resident No resident

Tipus d’Abonat

Abonament

Inscripció

Adults
Menors (entre 7 i 18 anys)
Jubilats i/o pensionistes majors de
60 anys

Individual
Individual

43,20
43,20

36,75
26,00

52,02
39,72

Individual

43,20

16,76

16,76
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Matrimoni o parella de fet
Migdia (13,00-15,00)

Familiar
Individual

55,38

26,00 (1)

39,72 (1)
36,75

ENTRADA GENERAL
Quota diària
Tipus d’Entrada

Estiu

Adults
Menors (entre 7 i 18 anys)
Jubilats i/o pensionistes majors de
60 anys
Grups escolars (>10)

(2)

Resta any

3,81
2,98

3,05
1,75

1,75

1,75

1,24

0,88

De l’1/1/2010 al 31/8/2010 CURSETS ESCOLES
Tipus de Curset
Durada
Quota Mes
Escola bressol (curs escolar)

1 dia/setmana

9,90

CEIP (curs escolar)

1 dia/setmana

7,36

De l’1/9/2010 al 31/12/2010 CURSETS ESCOLES
Tipus de curset
Durada
Quota mes
Escola bressol (curs escolar)
1 dia/setmana
9,90
CEIP (curs escolar)
1 dia/setmana
7,36
CURSETS PARTICULARS
Tipus de curset
Individual

(3)

Durada
1 dia/setmana

Quota mes
13,18

Individual

2 dia/setmana

24,75

Individual

3 dia/setmana

35,30

Individual

4 dia/setmana

47,06

Individual

5 dies/setmana

58,82

Individual (especial juliol)

5 dies/setmana

26,20

Nadons

2 dies/setmana

40,12

AQUAGIM
Tipus de curset
Individual

(4)

Durada
2 dies/setmana

Quota mes
13,18

Lloguer de la piscina per realitzar cursets
Tipus de lloguer
Import
un carril
12,77
piscina completa
63,81
(1) Quota trimestral per a cada
membre
(2) Compren els mesos de juny a agost ambdós

183

inclusos
(3) Els abonats gaudiran d'un 50% de descompte
(4) Activitat gratuïta per als abonats

2. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o
psíquica igual o superior al 33 %, acreditada mitjançant certificació de la Generalitat de
Catalunya, han de pagar la quota reduïda al 100 %.
3. A petició de l’interessat, els pensionistes que acreditin escassa capacitat econòmica,
podran obtenir una reducció de fins el 100 % de la taxa, en aplicació dels criteris
socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les ordenances
fiscals.
Gestió
1. L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la inscripció
dels usuaris a la piscina, o en sol·licitar el lloguer de la instal·lació. L’import de la
inscripció i/o el lloguer es paga una única vegada en fer la sol·licitud d’admissió
d’abonat o de lloguer de la instal·lació. L’emissió de rebuts d’abonament es fa
trimestralment.
2. Estan obligats al pagament de la taxa les persones que s'inscriguin a la Piscina
Municipal de Can Butjosa. Aquesta entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010,
excepte la tarifa “cursets escolars” que entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2010.
3. Les escoles bressol i els CEIP del municipi tenen un 50% de descompte en els
cursets escolars i, a la resta de cursets, els abonats tenen un 50% de descompte.
4. El període d’estiu comprèn els mesos de juny a agost ambdós inclosos.
5. L’abonament familiar correspon al matrimoni o parella de fet i es poden donar d’alta
sense satisfer una altra inscripció, els pares i els seus fills entre 7 i 18 anys d’edat,
sempre que no s’hagin donat de baixa amb anterioritat i vagin satisfent les quotes
que els correspongui (menor, adult o jubilat). Els fills quan compleixen els 18 anys
han de passar a satisfer la quota trimestral d’adults.
6. En cas que un abonat inscrigui un dels membres que, juntament amb ell, tenen dret
a l’abonament familiar, només ha de pagar la diferència entre la inscripció individual i
la familiar. A partir del trimestre següent s’han de canviar les quotes que
corresponguin.
7. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o
psíquica igual o superior al 33 %, per poder gaudir de la quota reduïda, han de
sol·licitar-ho per escrit i adjuntar-hi la certificació corresponent de la Generalitat de
Catalunya. Si és el cas, se’ls concedirà un carnet d’abonat amb una vigència de
quatre anys, que els dona dret a accedir a la piscina en els horaris que en cada
moment determini la direcció de la piscina.
8. S’estableixen els procediments següents per a l’aplicació d’aquesta taxa:
→

→

Si un abonat es dóna de baixa, perd tots els drets. Quan vulgui donar-se d’alta ha
de pagar una nova inscripció encara que hi hagi algun abonat a la piscina que
composi la seva unitat familiar. Si la baixa és per causa justificada (llarga
malaltia...) no es perd el dret d’inscripció.
L’abonat que tingui un trimestre pendent de pagament ha de ser donat de baixa
automàticament, anb comunicació prèvia de la direcció de la piscina. Per tornar a
donar-se d’alta ha de pagar el rebut pendent i la inscripció que correspongui.
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→

→

Per tal de donar-se de baixa com a abonat, s’ha d’emplenar l’imprès corresponent
a les oficines de la piscina i lliurar el carnet d’abonat abans de l’acabament del
trimestre. La baixa té efectes a partir del trimestre següent.
El lloguer de la instal·lació només el pot fer entitats per realitzar activitats
vinculades al benefici o millora de serveis dels usuaris i abonats i dins de l’horari
de la piscina amb el marge d’una hora abans o després. El pagament s’ha de fer
per avançat en fer la sol·licitud i rebre l’autorització corresponent.

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la
sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament
corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el
moment d’entrada en el recinte.
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de
formular la sol·licitud.
3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina.
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest
objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini
l’Ajuntament.
5. Tractant-se de la prestació de serveis en la piscina municipal que s’estenen al llarg de varis
mesos, el pagament de la taxa tindrà lloc trimestralment. Amb la finalitat de facilitar el
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
Article 9. 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
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent
d’acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès el 22 de
desembre de 2009, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2010 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en
l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, destinats
a impartir ensenyaments especials.
Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els
seus pares o tutors.

Article 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5.- Beneficis fiscals
1. Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació les exempcions i reduccions de
taxa següents:
- Categoria general: bonificació del 50%.
- Categoria especial: exempció de pagament.
A efectes d’obtenir aquestes exempcions i reduccions cal presentar original i fotocòpia del
carnet de família nombrosa de l’infant atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania
(Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania) de la Generalitat de Catalunya.
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2. Als alumnes de famílies monoparentals els serà d’aplicació els beneficis fiscals recollits a
l’apartat anterior a partir del curs 2010-2011. A aquests efectes, l’exempció o reducció de la
taxa s’haurà de sol.licitar dins del procés de matrícula del curs en que serà d’aplicació amb
la documentació corresponent, original i fotocòpia del carnet de família monoparental de
l’infant atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania) de la Generalitat de Catalunya.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determina en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments
especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. A aquest efecte s'han d’aplicar les
tarifes següents:
De l’1-01-2010 al 31-08-2010 (curs 2009-2010)
Nivell

Alumnes Parets

Alumnes Fora Parets

Euros/mes

Euros/mes

Inicis

24,49

24,67

Petimúsics

16,81

22,42

Cant Coral

16,81

22,42

Cant Coral (1)

0,00

0,00

Llenguatge musical (2 h) + instrument (½ h)

51,77

69,02

Llenguatge musical (2 h) + instrument (3/4 h)

64,63

86,17

2h

28,90

38,54

2’50 h

36,14

48,18

½h

28,53

38,04

¾h

42,79

57,05

Llenguatge musical

Instrument A (si l'alumne ha acabat el llenguatge musical)

Instrument B (si l'alumne no ha acabat el llenguatge musical)
½h

34,24

45,65

¾h

51,34

68,46

½h

25,68

34,24

¾h

38,51

51,34

Nivell A (2)

120,91

120,91

Nivell B (2)

163,47

163,47

2n instrument i següents (cadascun)

Curset Adult

(1)

S'aplica aquesta tarifa quan:
Infantil:
Si l'alumne fa llenguatge musical el mateix curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts.

Adults:
Si la persona està fent el curs d'adults el mateix curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts.
Si hi ha un fill matriculat a l'escola en el mateix curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts.
(2)

El preu correspon a tot el curs
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De l’1-09-2010 al 31-12-2010 (curs 2010-2011)
Nivell

Alumnes Parets

Alumnes Fora Parets

Euros/mes

Euros/mes

Inicis

24,49

24,67

Petimúsics

16,81

22,42

Cant Coral

16,81

22,42

Cant Coral (1)

0,00

0,00

Llenguatge musical (2 h) + instrument (½ h)

51,77

69,02

Llenguatge musical (2 h) + instrument (3/4 h)

64,63

86,17

2h

28,90

38,54

2’50 h

36,14

48,18

½h

28,53

38,04

¾h

42,79

57,05

Llenguatge musical

Instrument A (si l'alumne ha acabat el llenguatge musical)

Instrument B (si l'alumne no ha acabat el llenguatge musical)
½h

34,24

45,65

¾h

51,34

68,46

½h

25,68

34,24

¾h

38,51

51,34

Nivell A (2)

120,91

120,91

Nivell B (2)

163,47

163,47

2n instrument i següents (cadascun)

Curset Adult

(1)

S'aplica aquesta tarifa quan:
Infantil:
Si l'alumne fa llenguatge musical el mateix curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts.

Adults:
Si la persona està fent el curs d'adults el mateix curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts.
Si hi ha un fill matriculat a l'escola en el mateix curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts.
(2)

El preu correspon a tot el curs

2. En cas de no poder absorbir tota la demanda, el procediment d’adjudicació de les
places a l’Escola municipal de Música serà el següent:
Tindran preferència d’accés aquelles famílies que es trobin en situació de
desavantatge socioeconòmica valorada pels Serveis Socials municipals.
A Per estar empadronat a Parets del Vallès

5 punts

B A partir del programa d’aprenentatge bàsic, per
matricular-se de tot un programa acadèmic complert
(llenguatge musical + instrument)

2 punts
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En cas d’empat de puntuació es procedirà de la següent forma:
→

Pels grups Petimúsics i Iniciacions musicals es realitzarà un sorteig per tal
d’establir l’ordre corresponent, extraient dues lletres que indicaran quin és el
primer cognom que tindrà accés, a partir d’aquí se seguirà per rigorós ordre
alfabètic.

→

En el cas de Llenguatge musical i/o Instrument es podrà fer, si s’escau, una petita
prova d’aptituds.

3. Llista d’espera
a. Un cop s’han assignat totes les places disponibles en les diferents especialitats,
es formarà una llista d’espera amb els que han quedat sense plaça.
b. Les sol·licituds fora de termini s’incorporaran a la llista d’espera per rigorós
ordre d’entrada.
c. En la mesura que es produeixin vacants s’oferiran per rigorós ordre de
sol·licitud.
Article 7. Acreditament i període impositiu

1. La taxa per ensenyament a l’Escola de Música s’acredita en el moment de formalitzar la

matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament si
és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.

2. En les taxes per ensenyaments diferents a l’esmentat a l’apartat 1, s’aplicaran els criteris
següents:

a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan

es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat
el pagament de la taxa.
b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà
quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat d’ensenyaments
especials.
Article 8 – Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al
seu pagament.
2. Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent de les
mensualitats de setembre i octubre que, posteriorment, seran aplicats al pagament
de la taxa corresponent a aquests mesos.
3. Només es tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ, quan per causes no
imputables a la persona obligada al pagament de la taxa, el servei públic o l’activitat
administrativa no es realitzi.
4. En el cas de taxes per altres ensenyaments especials, que s’estenguin a varis
mesos, un cop transcorregut el mes d’octubre caldrà pagar la quota mensual durant
els primers cinc dies de cada mes.
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5. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
7. Per tal de donar-se de baixa com a alumne/a, s’haurà d’emplenar i signar l’imprès
corresponent que es facilitarà a la mateixa escola. En cas de que l’alumne/a sigui
menor d’edat, l’imprès l’haurà de signar la mare, pare o tutor. La baixa tindrà efectes
a partir del mes de novembre si s’ha formalitzat abans del 31 d’octubre, i si es
formula amb posterioritat tindrà efectes a partir del mes següent.
Article 9è. 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 10è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
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Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a 22 de
desembre de 2009 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2010 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal Núm. 28
TAXA PEL LLOGUER DE SALES, TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ANÀLEGS
Article 1r.- Naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa per al lloguer de sales, teatres
municipals i altres anàlegs de titularitat municipal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per al lloguer de sales, teatres municipals
i altres anàlegs de titularitat municipal, per tal de cobrir les despeses que representa la
utilització dels espais esmentats.
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les
instal·lacions i dels serveis que contempla aquesta taxa.
Article 3r.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques que utilitzin les
esmentades instal·lacions i serveis.
Article 4t.- Quota tributària
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:
Concepte
1.

Lloguer de sales, salons públics, teatres i altres anàlegs llevat del teatre Can
Rajoler:
Tarifa per hora o fracció
39,37
Suplement per equip de so de 100W amb 1 micròfon
Entitats sense afany de lucre del municipi

2.

Euros/h

14,50
0,00

Lloguer del teatre Can Rajoler:
Tarifa per hora o fracció

199,95

(inclou l’equipament de so i llum de la sala, un tècnic i un
conserge)
A més, per cada activitat

160,58

(inclou adequació i neteja de la sala)
Personal addicional amb un mínim de 3 hores:

24,86

193

(lligat al lloguer de la sala). Personal: tècnic d’escena, càrrega i
descàrrega, hostessa, taquilla, control d’accessos, neteja, etc.
Entitats sense afany de lucre del municipi
3.

0,00

Lloguer de sales, salons públics, teatres i d’altres anàlegs i/o els seus espais
exteriors a excepció del Teatre Can Rajoler, per a fer la cerimònia de casament:
Tarifa per celebració

81,80

(inclou música de piano en directe)
La parella, un dels nuvis de la qual estigui empadronat a Parets,
tarifa per celebració

42,50

(inclou música de piano en directe)
Les tarifes núm. 1 i 2 s’aplicaran per aquelles activitats obertes a la població en general, en
què l'entrada és lliure. Quan es pretengui que l'activitat generi ingressos econòmics per
taquillatge, servei de bar, etc. la cessió dels espais es regularà per conveni específic en
cada cas.

Article 5è.- Règim de declaració i ingrés
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud es complimentarà també
degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació
d’haver efectuat el pagament de la taxa.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal Núm. 29
TAXA PER LA PUBLICITAT EN RÀDIO PARETS
Article 1r.- Naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa per a la publicitat en Ràdio
Parets.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per a la contractació d’espais publicitaris
realitzats per les persones, físiques o jurídiques, que utilitzen la programació de l’emissora
municipal de ràdio RAP 107 FM i del lloc web www.rap107.fm, per tal de cobrir les despeses
que representa la utilització dels espais esmentats.
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud dels
serveis que contempla aquesta taxa.
Article 3r.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques, que utilitzin els
esmentats serveis.
Article 4t.- Quota tributària
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:
Euros
2,50
3,00
3,50
0,10

Falques de 20s
Falques de 30s
Falques de 60s
Per cada segon addicional
Descomptes per intensitat:
30 falques
60 falques
90 falques
180 falques

5
10
15
20

%
%
%
%

Més de 300 falques -- 25 %
Patrocini:
Euros
Per mitja hora de programa, amb la inclusió
de 4 mencions:

4,50

Condicions: El patrocini es fa per un mínim de 3 mesos.
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Descomptes patrocini:
3 mesos
6 mesos
9 mesos
12 mesos

5
10
15
20

%
%
%
%

Web www.rap107.fm
Banner de publicitat en portada al lloc web de www.rap107.fm
1 mes
3 mesos
6 mesos
9 mesos
1 any

90 euros
200 euros
400 euros
500 euros
600 euros

En cas que l’establiment comercial ja sigui client de la programació de FM de l’emissora
municipal tindrà un descompte adicional en el preu del banner de publicitat.
Clients habituals que contractin falca publicitat + banner:
1 mes 50 euros
3 mesos 150 euros
6 mesos 250 euros
1 any
300 euros
Article 5è.- Gestió
•

La publicitat que s'ha de radiar haurà d'estar en poder de la Ràdio amb tres dies
d'antelació al dia previst per a la seva emissió. Aquest mateix termini serà necessari per
a l’anul·lació o substitució de qualsevol anunci.

•

Quan s'esmentin marques, productes o firmes comercials alienes a l'anunciant,
s'incrementarà la tarifa en un 5%.

•

Si es determina la radiació de les falques en un horari concret, s’incrementarà sobre la
tarifa en un 5%.

•

Les despeses de producció de les falques NO estan incloses en la tarifa. Hi haurà una
quota de 30 EUROS per gravació del primer anunci d’una campanya i per despeses de
producció.
En cas de contractar una campanya específica o bé una promoció (si aquesta ho
específica no es cobrarà la quota de gravació d’anunci).
En el preu tampoc està inclòs el cost del canvi de l’anunci a petició del client dins d’una
mateixa campanya, en el cas de modificacions es cobrarà el 50% de la quota de
gravació.

•

L'emissora es reserva el dret de rebutjar aquella publicitat el contingut de la qual pugui
donar lloc a aquesta determinació.

•

La remissió d'un ordre de publicitat implica que el client accepta totes les condicions
esmentades i el pagament de l'import de la publicitat que s’ha emes.
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•

El cobrament de la publicitat es farà preferentment a través de domiciliació bancària i es
pagarà el dia 5 de cada mes.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal Núm. 30
TAXA PEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Article 1r.- Naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa pel servei d’atenció psicològica.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa la regulació de l’import de les visites al Servei d’Atenció
Psicològica que es realitzin dins de la programació establerta per la Regidoria de Serveis
Socials.
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment en que el nen/nena ha de
rebre tractament.
Article 3r.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones que rebin tractament.
Article 4t.- Quota tributària
1. Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:

Per cada sessió

Euros
12,70

2. A petició de l’interessat, previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció
en les tarifes de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics dels Serveis Socials
que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals.
Article 5è.- Règim de declaració i ingrés
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud es complimentarà també
degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació
d’haver efectuat el pagament de la taxa.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
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moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal Núm. 31
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
Article 1r.- Naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa per la utilització d’instal·lacions
esportives municipals.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per la utilització d’instal·lacions
esportives municipals, per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais
esmentats.
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les
instal·lacions i dels serveis que contempla aquesta taxa.
Article 3r.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques que utilitzin les
esmentades instal·lacions i serveis.
Article 4t.- Quota tributària
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:
De l’1 de gener al 31 d’agost del 2010 (curs 2009-2010)

1.
LLOGUER
ESPORTIVES
Concepte

-1

D’INSTAL.LACIONS
Preu per
hora

Pistes descobertes

16,70 €

Pistes descobertes tot l’any

12,30 €

Subministrament d’energia elèctrica

4,10 €

Pista pavelló d’esports (1)

31,90 €

Tot l’any pavelló d’esports (1)

23,70 €

Camp de futbol o camp de futbol 7(1)

31,90 €

Camp polivalent (1)

31,90 €

El pagament del lloguer dóna dret a usar del terreny de joc en les hores
indicades, la llum artificial, si s’escau, i un o dos vestidors, segons les
necessitats.
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2. GIMNÀS

Concepte

Preu
trimestral

Preu
mensual

Abonat al gimnàs

41,00 €

13,70 €

Abonat al gimnàs no residents

52,80 €

17,60 €

Abonat al gimnàs per a joves

33,00 €

11,00 €

Abonat al gimnàs esportista federat

33,00 €

11,00 €

Preu
trimestral

Preu
mensual

Manteniment físic 3 dies per a joves

41,10 €

13,70 €

Manteniment físic tarda

41,10 €

13,70 €

2 activitats per a joves

41,10 €

13,70 €

Manteniment físic 3 dies

52,80 €

17,60 €

Manteniment tarda no residents

52,80 €

17,60 €

2 activitats
Manteniment físic 3 dies no residents

63,30 €
63,30 €

21,10 €
21,10 €

Manteniment tarda per a joves

33,00 €

11,00 €

2 activitats per a no residents

79,50 €

26,50 €

Preu

Preu
trimestral

3. ACTIVITATS
Concepte

Concepte

anual
Gimnàstica dolça o ioga

35,70 €

11,90 €

2 activitats residents

66,90 €

22,30 €

Gimnàstica dolça no residents

42,90 €

14,30 €

2 activitats no residents

81,00 €

27,00 €

Escola esportiva

16,00 €

----

Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat
física o psíquica igual o superior al 33 %, acreditada mitjançant certificació de
la Generalitat de Catalunya, han de pagar, en les activitats físiques individuals,
la quota reduïda al 100 %.

De l’1 de setembre al 31 de desembre del 2010 (curs 2010-2011)

1.
LLOGUER
ESPORTIVES

D’INSTAL.LACIONS
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Concepte

-1

Preu per
hora

Pistes descobertes

16,70 €

Pistes descobertes tot l’any

12,30 €

Subministrament d’energia elèctrica

4,10 €

Pista pavelló d’esports (1)

31,90 €

Tot l’any pavelló d’esports (1)

23,70 €

Camp de futbol o camp de futbol 7(1)

31,90 €

Camp polivalent (1)

31,90 €

El pagament del lloguer dóna dret a usar del terreny de joc en les hores
indicades, la llum artificial, si s’escau, i un o dos vestidors, segons les
necessitats.

2. GIMNÀS

Concepte

Preu
trimestral

Preu
mensual

Abonat al gimnàs

41,00 €

13,70 €

Abonat al gimnàs no residents

52,80 €

17,60 €

Abonat al gimnàs per a joves

33,00 €

11,00 €

Abonat al gimnàs esportista federat

33,00 €

11,00 €

Preu
trimestral

Preu
mensual

Manteniment físic 3 dies per a joves

41,10 €

13,70 €

Manteniment físic tarda

41,10 €

13,70 €

2 activitats per a joves

41,10 €

13,70 €

Manteniment físic 3 dies

52,80 €

17,60 €

Manteniment tarda no residents

52,80 €

17,60 €

2 activitats
Manteniment físic 3 dies no residents

63,30 €
63,30 €

21,10 €
21,10 €

Manteniment tarda per a joves

33,00 €

11,00 €

2 activitats per a no residents

79,50 €

26,50 €

Preu

Preu
trimestral

3. ACTIVITATS
Concepte

Concepte

anual
Gimnàstica dolça o ioga

35,70 €

11,90 €
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2 activitats residents

66,90 €

22,30 €

Gimnàstica dolça no residents

42,90 €

14,30 €

2 activitats no residents

81,00 €

27,00 €

Escola esportiva

16,00 €

----

Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat
física o psíquica igual o superior al 33 %, acreditada mitjançant certificació de
la Generalitat de Catalunya, han de pagar, en les activitats físiques individuals,
la quota reduïda al 100 %.

Gestió
1. L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la inscripció
dels usuaris a les activitats físiques, o al sol·licitar el lloguer de la instal·lació. L’import
del lloguer es pagarà una única vegada en fer la sol·licitud corresponent.
2. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o
psíquica igual o superior al 33 %, per poder gaudir de la quota reduïda, hauran de
sol·licitar-ho per escrit adjuntat la certificació corresponent de la Generalitat de
Catalunya. Si és el cas, se’ls concedirà un carnet d’abonat amb una vigència de
quatre anys, que donarà dret a accedir a les activitats en els horaris que en cada
moment determinarà el Servei d’Esports.
3. S’estableixen els següents procediments per l’aplicació d’aquesta taxa:
→

→

→

→

→

L’abonat que tingui un trimestre pendent de pagament serà donat de baixa
automàticament, prèvia comunicació del Servei d’Esports. Per tornar a donarse d’alta haurà de tenir pagat el rebut pendent.
Per tal de donar-se de baixa de les activitats físiques, s’ha d’emplenar
l’imprès corresponent al Servei d’Esports. La baixa tindrà efectes a partir del
trimestre següent.
El lloguer es realitza per hores senceres, sense poder-se fraccionar, sempre
dins de la disponibilitat i l’horari de les instal·lacions, i per a realitzar activitats
pròpies de la instal·lació.
Quan es pretengui que l'activitat generi ingressos econòmics o sigui diferent
als usos pels quals està destinada la instal·lació, la cessió dels espais es
regularà per conveni específic en cada cas.
Estan exempts del pagament d’aquesta taxa les escoles i entitats esportives
sense afany de lucre de Parets del Vallès, pel concepte d’entrenaments i
partits oficials de la pròpia entitat. En tota la publicitat i documentació impresa
que s’editi s’haurà de fer constar obligatòriament la inscripció "amb el suport
de" i el logotip de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Article 5è.- Règim de declaració i ingrés
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud es complimentarà també
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degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació
d’haver efectuat el pagament de la taxa.
Tractant-se de la prestació de serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, el pagament de la
taxa tindrà lloc trimestralment. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al
domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora.
Article 6è. 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
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a 22 de
desembre de 2009 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2010 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal Núm. 32
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei de teleassistència domiciliària.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de teleassitència domiciliària,
que permet una connexió directa 24 hores al dia, 365 dies a l’any amb la central receptora
d’alarmes de la prestadora del servei.
Article 3
Subjectes passius i responsables
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol.licitin el servei de
teleassistència domiciliària que constitueix el fet imposable de la taxa.
2. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 4
Quota tributària
1. Les quotes han de ser:
- Servei mensual 5,22 €.
- Persones majors de 80 anys que viuen soles 0,00 €.
2. Han de gaudir d’una bonificació del 100% de la quota les persones majors de 80 anys que
visquin soles en el seu domicili.
3. A petició de l’interessat, amb informe previ dels Serveis Socials, es pot obtenir una
reducció en les tarifes de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de l’Àrea de
Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals.
Article 5
Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment d’iniciar-se l’activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, aquesta activitat es considera iniciada en
el moment de la col.locació de l’aparell de teleassistència en el domicili del demandant.
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Això no obstant, procedirà la devolució de la quota tributària si la prestació efectiva del
servei esdevingués impossible per causes no imputables als subjectes passius.
Article 6
Règim de declaració i ingrés
Tractant-se d’una taxa de venciment periòdic el pagament de la taxa s’efectuarà
mensualment, mitjançant domiciliació bancària. A tal efecte els interessats facilitaran les
dades del compte corrent en el moment de donar-se d’alta en el servei.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 de
desembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 33
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

I. Fonament i naturalesa
Article 1. A l’empara del que preveuen els articles 15, 58 i 34.3 de del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), s’estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular la imposició i
ordenació de les contribucions especials que, com a tribut de caràcter finalista, pot exigir
aquest Ajuntament.
II. Fet imposable
Article 2.
1. Constituirà el fet imposable de les contribucions especials 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 Ajuntament o per les entitats que s’indiquen a l’article següent.
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.
Article 3.
1. A l’efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi aquest Ajuntament dins del seu àmbit de competència per
atendre les finalitats que hom li ha atribuït. S’exclouen les obres realitzades per l’Ajuntament
com a propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament perquè altres entitats públiques els hi hagin
atribuït, i aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals
aquest Ajuntament fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establertes i exigides.
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Article 4.
L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials, entre altres, i sempre que aquests produeixin un benefici especial o augment de
valor dels béns dels subjectes passius:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de
xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades i
per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per al proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
l) Per 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.
m) Per la realització, l'establiment o ampliació de qualsevulla altres obres o serveis
municipals, quan de les mateixes derivi un benefici o augment de valor dels béns dels
subjectes passius.

III. Subjectes passius
Article 5.
1. Tindran 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 General
Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
2. A l’efecte del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones beneficiades
especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres, establiment 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.
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d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d'utilitzar.
Article 6.
1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius, l’Ajuntament investigarà les dades
obrants en els seus registres fiscals.
En cas d’insuficiència de dades o de situació dubtosa, es liquidaran les contribucions
especials directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre
de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre
Mercantil, 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 facilitarà 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 se
n'ocuparà la mateixa comunitat.
IV. Exempcions i bonificacions
Article 7.
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els
que estableixin disposicions amb rang de llei, o 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 de l’Ajuntament, amb menció expressa del precepte
que empara el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes
que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions,
no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.
V. Base imposable
Article 8.
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90
per cent del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d’obres, plans i
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 a l’Ajuntament
o d’immobles cedits en els termes que estableix l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les administracions públiques, anteriorment regulat a l’article 77
de la Llei de patrimoni de l’Estat.
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d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o 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 l’Ajuntament hagués de recórrer al
crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen
en el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el
cost real resulta major o menor que el previst, hom prendrà aquell a efectes del càlcul de les
quotes corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c) d'aquesta ordenança, o de
les que realitzin els concessionaris amb aportacions de l’Ajuntament a què es refereix
l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es
determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sens perjudici de les que puguin
imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas,
hom respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.
5. Per tal de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat per l’Ajuntament
la quantia que 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.
Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la
condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en
l'apartat 2 de l'article 10 d'aquesta ordenança general.
Article 9.
1. A l’acord d’ordenació, la Corporació determinarà el percentatge del cost de les obres, de
l’establiment o ampliació del servei que constituirà, en cada cas concret, la base imposable
de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es
refereix l'article anterior.
2. Quan es tracti d’obres o serveis que, a més de produir un benefici especial o augment de
valor dels béns dels subjectes passius, es trobin afectes al gaudiment general de la
població, l’Ajuntament ponderarà el grau d’incidència de cada un dels interessos general i
particular, a efectes de determinar la base imposable de les contribucions especials.
VI. Quota tributària
Article 10.
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 de forma separada, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral a l’efecte 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
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aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització
total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.l) d'aquesta ordenança general, l'import
total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció 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, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import
d'aquesta subvenció es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o
entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta
de subjectes passius.
Article 11.
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes,
trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau
d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en
conjunt als efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes
individuals hom no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti
immediatament a cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública
no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó
també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació
a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment,
la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca,
independentment de les circumstàncies de l'edificació, dels patis oberts, de les zones de
jardí o espais lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una
corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la
longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les
longituds de les façanes immediates.
VII. Acreditament
Article 12.
1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o
comenci la prestació del servei.
Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per a cada un dels subjectes
passius des 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, l’Ajuntament podrà exigir el pagament de la bestreta de les
contribucions especials en funció de 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 hom va
exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte a l’efecte
de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5
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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 hagués
pagat les quotes de 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'acreditament,
estarà obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini
d'un mes des de la data de la transmissió i, si no ho feia, aquest Ajuntament 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, hom 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 hom hagués realitzat com a
bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi,
tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de
què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen
la condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la
quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent, llevat que l’interessat manifesti la seva conformitat amb l’imputació a la quota
de contribucions especials de l’import ingressat com a bestreta. En tot cas, serà objecte de
devolució l’import ingressat com a bestreta que excedeixi de la quota definitiva.
VIII. Imposició i ordenació
Article 13.
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part de
l’Ajuntament 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 podrà executar fins que no s'hagi
aprovat l’ordenació concreta d’aquestes.
3. L'acord d'ordenació, serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost
previst de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels
criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en les altres qüestions a
aquesta ordenança general de contribucions especials.
4. Una vegada adoptats els acords d’imposició i 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 si ell i el seu domicili es coneixen i, en el seu defecte,
per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que
podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost
que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment, o les quotes assignades.
Article 14.
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:
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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
les contribucions especials, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la
unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les
decisions que s'escaiguin.

IX. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Article 15.
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei d’Hisendes Locals,
Llei General Tributària, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 16.
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc
anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès
de demora de les quantitats ajornades.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
provisió de constrenyiment 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.
5. D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que 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 d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter
general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol
moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.

X. Col.laboració ciutadana: Associació Administrativa de Contribuents
Article 17.
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 pagar la part que s'hagi
d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que
els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
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2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació
de servei promoguts per l’Ajuntament podran, també, constituir-se en associació
administrativa de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de
les contribucions especials.
Article 18.
Per a la vàlida constitució de les associacions administratives de contribuents a què es
refereix l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre
que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
XI. Infraccions i sancions
Article 19. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les
contribucions especials, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 de
desembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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I. – FONAMENT LEGAL
Article 1r.
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pel capítol VI
del títol I del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i, supletòriament, pel text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya; en allò que no preveuen els textos anteriors, cal aplicar les
previsions d’aquesta Ordenança.
II. – CONCEPTE
Article 2n.
Tenen la consideració de preus públics la prestació de serveis o la realització d’activitats de
competència local, sempre que no hi concorri cap de les circumstàncies següents:
a) Que els serveis o les activitats no siguin de sol.licitud o recepció voluntària per als
administrats.
b) Que els serveis o les activitats no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta
o no la reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent.
Article 3r.
No es podran exigir preus públics per 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 nivells d’educació obligatòria.
III. – OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 4t.
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals cal satisfer-los.
IV. – QUANTIA I OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 5è.
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de
cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme.
Article 6è.
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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 en l’article anterior. En
aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la
cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha.
Article 7è.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, i també per la
manca de capacitat econòmica, a part de les que deriven de les conveniències del mateix
servei; en casos justificats, es pot arribar a la gratuïtat del servei.
Article 8è.
L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
V. – COBRAMENT
Article 9è.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o a la realització
de l’activitat.
Article 10è.
L’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat
no es presti o no es dugui a terme, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
Article 11è.
Per al pagament del preu públic, 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, quan es tracti de prestació de serveis de tracte successiu,
el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, serà liquidat per
l’Administració, que el notificarà per al seu pagament. També es podrà exigir en règim
d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del beneficiari del servei o
activitat.
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.
VI. – ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 12è.
L’establiment i fixació dels preus públics correspondrà a la Junta de Govern.
Article 13è.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegir (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el
regula.
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VII. – DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
La present Ordenança fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 de
desembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

TARIFA I
CASAL D’ESTIU I CASAL ESPORTIU
Casal d’Estiu (mensual)
Inscripció individual
Inscripció 1r germà
Inscripció següents germans (per persona)

Residents
170 Euros
153 Euros
145 Euros

No Residents
202 Euros
182 Euros
172 Euros

Casal d’Estiu (Setmanal)
Inscripció individual
Inscripció 1r germà
Inscripció següents germans (per persona)

Residents
43 Euros
39 Euros
37 Euros

No Residents
51 Euros
46 Euros
44 Euros

Casal d’Estiu (servei acollida matí 7,30 a
9h)
Mensual
Setmanal
Diari

Residents

No Residents

70 Euros
15 Euros
4,5 Euros

70 Euros
15 Euros
4,5 Euros

Casal d’Estiu (servei acollida tarda 15 a
17h)
Mensual
Setmanal
Diari

Residents

No Residents

95 Euros
19 Euros
5,5 Euros

95 Euros
19 Euros
5,5 Euros

Casal d’Estiu (servei menjador)
Setmanal
Diari

Residents
30 Euros
7 Euros

No Residents
30 Euros
7 Euros

Previ informe de Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en la quota de fins al 100%
en aplicació dels criteris socio-econòmics aprovats per l’Ajuntament.
Casal Esportiu
Inscripció individual
Inscripció següents germans (per persona)

Import 2008
100 Euros
50 Euros

217

TARIFA II
ACTIVITATS ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
II.1
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Curs / Taller
Ioga
Tai-txí (grup 1)
Tai-txí (grup 2,3 i 4)
Pintura Adults (grup 1)
Pintura Adults (grup 2)
Automaquillatge
Relaxació i Millora Postural
Ball flamenc (grup 1)
Ball flamenc (grup 2)
Sevillanes
Salsa
Balls de Saló
Guitarra Flamenca
Aproxima’t al món del flamenc
Fotografia Digital (iniciació)
Fotografia Digital (avançat)
Internet
Dansa del ventre
Trance-Dansa
Teatre Joves I
Teatre Joves II
Teatre Adults
Cuina per passar-ho bé!
Introducció a l’harmònica de blues
Costura i Reciclatge de roba
Pintura Infantil
Teatre Infantil (4-7 anys)
Introducció a la dansa i al moviment
Manualitats amb fang i ceràmica infantil
Windows

Tipus
Pagament
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Import
62,00€
53,00€
43,00€
70,00€
35,00€
60,00€
60,00€
60,00€
40,00€
40,00€
40,00€
40,00€
72,00€
20,00€
80,00€
80,00€
45,00€
50,00€
40,00€
55,00€
55,00€
55,00€
80,00€
60,00€
40,00€
33,00€
45,00€
30,00€
40,00€
45,00€

II.2
Núm.
1

Curs / Taller
Cicle de Cinema “La Mirada dels Altres”

Tipus
Pagament
Preu
per
projecció

Import
1,00 €
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TARIFA III
VENDA DE PUBLICACIONS I MATERIAL DIVERS
1

Compact disc Amfi Rock

6,00 €

2

Publicació de la col·lecció d’estudis locals
Aproximació a la història de les dones de Parets
Josep Seguer. El primer comodí del Barça

6,00 €
9,00 €

3

Babot, Capella, Colomer. Tres artistes Locals

6,00 €

4

Recull Onomàstic de Parets del Vallès

9,00 €

5

a. Samarreta Milcentenari
b. Samarreta Festa Major
c. Buff Festa Major

1,00 €
5,00 €
2,00 €

6

Llibre “Lluís Piquer, 75 anys”

6,00 €

En cas d’adquisició d’exemplars per les llibreries del municipi,
s’aplicarà la reducció del 25% sobre el preu de venda al públic
fixat en aquest apartat 6è.
7

Preu públic llibre “Sant Esteve de Parets del Vallès. Fa mil cent
anys””

8

Preu públic llibre “Parets 904-2004. Un poble, una parròquia”

9

a. DVD Obra Teatre La Memòria de Parets
b. DVD Festa Pedra del Diable

3,00 €
3,00 €

10

Llibre “Biblia i Art a Parets

6,00 €

11

Campanya “Parets creix en civisme”
a. Samarretes
b. Bosses
c. Parasol

4,00 €
3,00 €
2,00 €

12

Preu públic llibre “Segona República, Guerra Civil i primer
Franquismo a Parets del Vallés”

13

14

Materials reciclats
a. Bandolera Gran
b. Bandolera Petita
c. Llibreta
d. Moneder

Llibre El bosc de la Torre de Malla. Situació actual i propostes de
futur

3,00 €

15,00 €

15,00 €

12,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €

3,00 €
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15

Llibre El temps viscut. Recull fotogràfic de Parets del Vallès
1900-1970

6,00 €

16

Jaume Carreras. Obra Poètica

3,00 €

17

Llibre “Unió de Germandats de Previsió Social de Parets”

5,00 €

18
19

Còmic “La Pedra del Diable”
Llibre “El Futbol a Parets”

3,00 €
10,00 €

TARIFA IV
ACTIVITATS ESCOLA DE LA NATURA
TARIFA IV
ACTIVITATS ESCOLA DE LA NATURA
Cursos d’Especialització
Curs d’Horticultura Ecològica
Per a alumnes residents a Parets que acreditin ser estudiants,
jubilats
Curs d’Educador Ambiental
Per a alumnes residents a Parets que acreditin ser estudiants,
jubilats
Curs de Jardineria Mediterrànea
Per a alumnes residents a Parets que acreditin ser estudiants,
jubilats
Curs el fascinant món dels bolets
Per a alumnes residents a Parets que acreditin ser estudiants,
jubilats
Curs instal·lació de sistemes d’energia solar tèrmica
Per a alumnes residents a Parets que acreditin ser estudiants,
jubilats
Curs iniciació a l’ornitologia
Per a alumnes residents a Parets que acreditin ser estudiants,
jubilats
Curs d’Astronomia Bàsica
Per a alumnes residents a Parets que acreditin ser estudiants,
jubilats

Preus

aturats o
aturats o
aturats o
aturats o
aturats o
aturats o
aturats o

200 €
100 €
200 €
100 €
100 €
50 €
100 €
50 €
100 €
50 €
100 €
50 €
50 €
25 €

Activitats escolars

Preus

Activitats per a escoles de Parets
Per a escoles de fora del municipi amb grups de menys de 25 alumnes
Excepte les activitats ofertes pel Consorci per a la Gestió de Residus que
seran gratuïtes per a les escoles del Vallès Oriental

Gratuït

Activitats extraescolars

Preus

Activitats extraescolars de natura i medi ambient per alumnes residents, o que
cursin els estudis al municipi.
Activitats extraescolars de natura i medi ambient per alumnes no residents al
municipi.

150 €

75 €
100 €
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TARIFA V
ACTIVITATS I SERVEIS DE LA BIBLIOTECA INFANTIL I
JUVENIL DE “CAN BUTJOSA”
1

2

3

Visites
Visites de Formació:
Visites didàctiques (un grup):
Visites didàctiques (dos grups):

70,00 €
35,00 €
50,00 €

Escola d’estiu
Escola d’Estiu

60,00 €

Tallers
Il.lustració
Art-teràpia
Jocs de falda
Voluntariat
Espai creixem amb els llibres
Fes-te el teu repertori de contes

Pagament trimestral
Pagament trimestral
Pagament únic
Pagament únic
Pagament trimestral
Pagament únic

45,00 €
45,00 €
60,00 €
30,00 €
40,00 €
75,00 €

TARIFA VI
SERVEI DE MENJADOR SOCIAL
2,50 €

Per cada dia d’utilització del menjador

Prèvi informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en la quota de fins al 100% en
aplicació dels criteris socio-econòmics aprovats per l’Ajuntament.

TARIFA VII
ENTRADES ESPECTACLES
Imports dels catxets

Preu
entrada

Preu (1)
Amfiteatre

Preu (2)
reduït

Preu (3)
Carnet Jove

Preu en (4)
abonament

Teatre professional (catxet a partir de 9.001 €)

18,00

16,00

15,00

13,00

13,00

Teatre professional (catxet de 4.501 € a 9.000 €)

15,00

13,00

12,00

11,00

11,00

Teatre professional (catxet de 2.501 a 4.500 €)

12,00

12,00

10,00

9,00

9,00

Teatre professional (catxet fins a 2.500 €)

9,00

9,00

7,00

6,00

6,00

Concerts de música (catxet a partir de 9.001 €)

18,00

16,00

15,00

13,00

13,00

Concerts de música (catxet de 4.501 € a 9.000 €)

12,00

12,00

10,00

9,00

9,00

Concerts de música (catxet fins a 4.500 €)

9,00

9,00

7,00

6,00

6,00

Representacions de dansa

9,00

9,00

7,00

6,00

6,00

Representacions de teatre amater

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

Projeccions de cinema

3,00

3,00

3,00

2,00

0,00

221

(1)

És el preu de les entrades a l'amfiteatre de Can Rajoler
És el preu per a persones menors de 18 anys o majors de 65 anys
(3)
És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor
(4)
El preu en abonament s'aplica al comprar l'entrada a tots els espectacles del període que correspongui
(2)

Promocions especials

Preu o promoció

Carnet d'AMIC dels teatres de Parets
135,00 €

Inclou l'entrada a tots els espectacles del programa de Can
Rajoler i del Cafè Teatre a Can Butjosa per a tot l'any

TARIFA VIII
JORNADES ELS NOSTRES AVIS
Dinar cloenda Jornades
Avis del poble .....................................
Avis de fora del municipi ....................
Acompanyants ...................................

10€
15€
23€

Altres activitats
Transport ball .....................................
Transport dinar cloenda .....................

1€
1€

TARIFA IX
SERVEI DE MENJADOR GENT GRAN
Per cada dia d’utilizació del menjador
Per cada dia d’utilització del menjador per usuaris abonats

4,40 €
4,20 €

Previ informe dels Serveis Socials es podrà obtenir una reducció en la quota de fins al 100% en
aplicació dels criteris socioeconòmics aprovats per l’Ajuntament.

TARIFA X
ACTIVITATS DELS CASALS DE GENT GRAN
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Curs / Taller
Boixets
Brodat a mà
Cistelleria
Coral
Country
Ganxet
Gimnàstica
Informàtica
Ioga

Tipus
Pagament
--------Trimestral

Import
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
10€
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10
11
12
13

Labors
Manualitats
Massatges
Música Instrumental (corda)

Tipus
Pagament
-Trimestral
---

14

Patchwork

Trimestral

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pintura
Pintura (iniciació)
Pintura (Perfeccionament)
Presa de tensió
Punt de Creu
Reflexoteràpia
Sardanes
Tall i Confecció
Ball de Saló

Núm.

Curs / Taller

----------

Import
Gratuït
10€
Gratuït
Gratuït
10€ jubilats
30€ adults
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

TARIFA XI
SERVEIS EMISSORA MUNICIPAL RÀDIO
Servei emissora municipal RAP 107
Per cada reportatge
Per cada crònica per a informatius
Per cada crònica dialogada
Per cada programa especial

Import
30,00
18,00
20,00
60,00

16% IVA
4,80
2,88
3,20
9,60

Quota
34,80
20,88
23,20
69,60

TARIFA XII
LLOGUER DE SALES I INSTAL·LACIONS TORRE CELLERS
Instal·lació completa .................................................. 1.000 € per esdeveniment i dia.
(IVA exclòs)
Quan es tracti de la utilització de l’espai per part d’entitats de la població o persones
jurídiques sense afany de lucre, el règim d’utilització i de contraprestacions s’establirà
mitjançant la formalització d’un conveni de col·laboració prèviament aprovat per la Junta de
Govern Local.
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Ordenança Fiscal núm. 35
TAXA PER AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
al servei de transport urbà, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport urbà.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen el transport públic a què es refereix
l’article anterior.
Article 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6è d’aquesta Ordenanza es contenen
tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica.
Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
6.1 Bitllet senzill
1,35 €
6.2 P-10 ( multiviatge 10 viatges 6,00 €
blau)
6.3 P-10
10 viatges 0,00 €

Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys
Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys
Els pensionistes del sistema de Seguretat
Social per jubilació, incapacitat permanent i
viduïtat majors de 60 anys i persones amb
certificat de disminució igual o superior al 33%
i mobilitat reduïda, residents al municipi
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A petició de l’interessat, els pensionistes que acreditin escassa capacitat econòmica, podran
obtenir una reducció de fins el 100 % de la taxa, en aplicació dels criteris socioeconòmics de
Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals.
Els jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys i persones amb certificat de disminució igual o
superior al 33% i mobilitat reduïda, residents al municipi de Parets del Vallés, podran gaudir
de la tarifa reduïda del 100% contemplada a l’apartat 6.3 d’aquest article en un total màxim
de 24 targetes P-10 anuals. Per poder gaudir d’aquesta reducció hauran de presentar la
seva solicitud i documentació justificativa a les Oficines d’Atenció Ciudadana que una
vegada verificada i conforme lliurarà els títols corresponents amb una limitació d’un nombre
màxim de dues per petició i mes quedant inclosa la mateixa en un registre-fitxer que inclourà
les dades personals del beneficiari, tipus de beneficiari i document justificatiu, la data i la
quantitat de títols lliurats. Aquests títols tindran el carácter de personals e intransferibles i el
seu ús incorrecte podrà comportar el reintegrament per part del beneficiari dels títols lliurats.
Article 7. Acreditament i període impositiu
La taxa s'acreditarà en el moment de l'ús del transport públic.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
• La quota corresponent a aquesta taxa es farà efectiva en el moment d'iniciar-se el viatge.
• L'import de la recaptació de la taxa en període voluntari serà ingressat per part del gestor
del servei, constituint un dels elements integrants de la retribució d'aquest.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, 22 de
desembre de 2009 començarà a regir el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
Les tarifes s’actualitzaran anualment de conformitat amb els increments aprovats pel
Departament competent de la Generalitat de Catalunya per al servei regular de transport de
viatgers per carretera i s’incorporaran automàticament al text de la present Ordenança.
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Ordenança Fiscal núm. 36
TAXA PER L’ENSENYAMENT A LA BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL CAN BUTJOSA
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’ensenyament a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa, que es regirà
per la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis d’ensenyaments diversos a la
Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels
serveis o activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.
Article 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
Ensenyament CEBEI (Certificat d’Especialització
en Biblioteques Escolars i Infantils)
1.1.
Curs de 10 hores
1.2.
Curs de 20 hores
1.3.
Curs de 30 hores

TARIFA (€)
54,30 €
108,60 €
162,90 €
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Les tarifes detallades en aquest article tenen caràcter irreductible.
Article 7è. Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
a) Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Les persones interessades en realitzar estudis a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa
hauran de formular la sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines d’aquest centre.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud
es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar
a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei
públic o l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució
total o parcial del seu import.
Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest
objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini
l’Ajuntament.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a 18 de
desembre de 2008 començarà a regir el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 37
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES
PUBLIQUES MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.u) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals que es regirà per la present Ordenança fiscal, en especial els espais reservats per a
zona d’estacionament regulat mitjançant parquímetres, en les condicions següents:
•

•

Aquesta taxa tindrà efecte als períodes següents: De dilluns a divendres: matí, de 9 a 13,30
h; tarda, de 16,30 a 20 h. Dissabtes: matí, de 9 a 14 h. S’exceptuen els dissabtes del mes
d’agost i els festius de tot l’any.
No s’hi podran estacionar les motocicletes, els ciclomotors de dues rodes ni similars ni
vehicles de dimensions superiors a una plaça d’estacionament.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es
produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest
municipi, dintre de les zones determinades per l’Ajuntament, en especial els espais reservats
per a zona d’estacionament regulat mitjançant parquímetros.
2. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entendrà per estacionament qualsevol immobilització
d'un vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per
imperatius de circulació.
3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles
següents:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques,
en les zones a l’efecte reservades.
Quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació del
vehicle.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a estacionar amb duració il·limitada determinats vehicles,
sempre que l’estacionament sigui necessari per als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o
a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l'apartat següent.
2. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada,
Servei d’aparcament de superficie, amb aparell dispensador
de tiquets
Import mínim
Estacionament d'un vehicle per una hora
Import màxim

Euros
0,20
1,00
2,00

Article 7. Acreditament
La taxa s’acreditarà en el moment en què s’efectuï el estacionament en les vies públiques
compreses a les zones determinades.
Article 8. Període impositiu
Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el
temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es tracti de l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el
moment de l’inici de dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines
expedidores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies
públiques, havent de figurar, durant el temps de l’estacionament aquest bitllet en la part
interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.
3. Si s’utilitzen diversos tiquets per a un mateix estacionament, s’han d’exposar de tal
manera que l’inici del període de validesa de l’un coincideixi amb el final del període de
validesa de l’anterior, sense que la durada de l’estacionament pugui excedir els
períodes màxims que estableixen aquesta Ordenanza.

Article 10. Infraccions
1. Constitueixen infraccions:
a) No obtenir document de control horari dins l’horari preceptiu.
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b) Excedir el límit fixat pel document.
c) Col.locar defectuosament el document de control horari, de manera que no se’n permeti la
lectura des de l’exterior.
d) Estacionar-hi vehicles que no siguin turismos, vehicles mixts destinats al transport de
persones o quadricicles lleugers.
e) Ocupar un vehicle més d’una plaça d’estacionament.
f) Obtenir més d’un document de control horari successiu sense moure el vehicle, superant le
temps màxim d’estacionament autoritzat.
2. En els casos d’infracció esmentats, l’encarregat de la vigilancia denunciarà els fets i deixarà
còpia de l’escrit al vehicle de l’infractor. Si el temps d’estacionament del vehicle sobrepassa el
que autoritza el tiquet, es podrà regularitzar la situació abonant, en el termini d’una hora, un
altre tiquet per un import de 4 euros i lliurant-lo juntament amb dita còpia al vigilant de la zona.
3. En el cas de manca de tiquet si el conductor del vehicle compareix abans de 48 hores en el
Servei de Policia Local, per fer efectiu l’import de la sanció, se li farà una reducció del 50% de
l’import.
4. Si el temps d’estacionament del vehicle sobrepassa més del doble el temps d’estacionament
abonat o autoritzat, si el vehicle es troba estacionat sense tiquet o si el titular ha obtingut més
d’un tiquet successiu, podrà ser retirat per la grua municipal i es tramitarà la denúncia
corresponent.
5. Els agents encarregats de vigilancia del trànsit podran immobilitzar els vehicles quan no
estiguin proveïts del distintiu o document de control horari que habiliti l’estacionament en zones
limitades en temps o excedeixi de l’autorització concedida fins que s’obtingui la identificació del
conductor.
Article 11. Gestió per concessió
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari. Al
mateix compet adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets
acreditatitus del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels
conductors que han estacionat els seus vehicles.
2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.
3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel
concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual s’aprovi la concessió.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de
desembre de 2008, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
BAREM D'AJUTS ECONÒMICS
Davant la necessitat de valorar de manera homogènia la demanda d'ajuts socials que
plantegen les persones que s'apropen a l'Àrea de Serveis Socials, el seu equip tècnic ha
consensuat els criteris d'accés als ajuts econòmics i la seva quantitat, les condicions
d'accés, les prioritats, la periodicitat, els tipus d'ajut i el procediment a seguir per al seu
atorgament.
Condicions d'accés
Per poder accedir als ajuts, cal reunir els següents requisits:
1. Estar empadronat en el municipi (es valora les situacions excepcionals que impossibilitin
l'empadronament).
2. L'esgotament d'altres recursos.
3. Aportar la documentació sol·licitada des de la UBASP.
Prioritats
En la concessió dels ajuts econòmics es prioritzaran els casos en què:
a)
b)
c)
d)

Es prevegi un bon pronòstic de millora.
Hi hagi la implicació per part de la família en la resolució de la seva problemàtica.
Existeixin situacions de desemparament.
Siguin greus de marginació social.

Periodicitat
La concessió dels ajuts podrà ser puntual o periòdica.
En ambdós casos es valorarà la devolució o no de l'ajut, sobretot en els que l'ajuda vingui
donada per altra institució posteriorment. En el cas de les ajudes periòdiques també es
valorarà la seva prorrogabilitat en funció de l'avaluació que faci el tècnic/a.
Tipus d'ajuts
Els ajuts econòmics poden ser dels tipus següents:
Productes bàsics
Aliments, higiene.
Salut
Medicaments, aparells ortopèdics, tractaments, altres.
Habitatges
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Allotjament temporal, subministraments,
domèstica a la llar, altres.

reparacions

imprescindibles,

ajuda

Suport a la família
Menjador escolar, escolarització i menjador en escoles bressol, desplaçaments, casal
d'estiu, cangurs, altres.
Altres
Transeünts.
Ajuts d’alimentació
En el cas dels ajuts d’alimentació, l’import màxim serà de 180 € per a una unitat
familiar de 5 membres, quantitat que podrà variar en funció de les oscil·lacions del
cost de la vida.
Serveis Solidaris
Poden ser beneficiàries dels serveis solidaris (odontologia solidària, farmàcia
gratuïta,...) les persones que havent-ho sol·licitat obtinguin com a resultat del barem
socioeconòmic d’ajuts socials un percentatge superior al 100%.

Procediment a seguir
El procediment a seguir per a l'atorgament dels ajuts econòmics serà el següent:
A partir de la recollida de la demanda, el tècnic/a farà l'estudi a nivell familiar, el
diagnòstic, la proposta i informarà del cas en la reunió d'equip amb el coordinador/a de
l'Àrea. En aquesta reunió es consensuarà l'atorgament o no de l'ajut i la seva periodicitat.
En cas que sigui un ajut amb periodicitat, transcorregut el temps estipulat s'avaluarà la
seva continuïtat.
Presa la decisió de l'atorgament de l'ajut, es redactarà la resolució pertinent i el
coordinador/a informarà del cas al/a la responsable polític de l’Àrea qui, en cas de
conformitat, signarà la resolució de l’ajut social; document que es traspassarà al personal
administratiu perquè l’adjunti a la proposta de despesa que haurà de tramitar. El
coordinador/a informarà al Cap de Serveis Personals dels ajuts socials concedits.
A la proposta de despesa hi haurà de constar la conformitat del/de la coordinador/a,
abans de passar-la a la signatura del Cap de Serveis Personals i el responsable polític.
Un cop signada, el personal administratiu la trametrà a Intervenció perquè facin els
tràmits oportuns per al pagament de l'ajut.
En funció dels tipus d'ajut, el seu pagament s'abonarà a la persona directament o al seu
creditor.
Si la persona que sol·licita l'ajut econòmic no compleix amb els requisits, el tècnic/a
referent del cas li traspassarà el motiu de la denegació de l'ajut.
En situacions excepcionals no regulades en aquest barem l’Àrea de Serveis Socials
municipal resoldrà motivadament.
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CRITERIS SOCIOECONÒMICS
•

Criteris econòmics

Primer es valoraran els criteris econòmics, que es farà comparant la renda personal amb
l’IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples), el resultat indicarà el percentatge de
reducció a aplicar.
Els criteris econòmics es valoraran en funció de la renda personal dels membres de la unitat
familiar.
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents en el nucli
familiar, demostrables o no, i s'aplicarà la fórmula següent:
renda de la unitat familiar - despeses d’habitatge
X = renda personal =
nombre de persones de la unitat familiar
Les despeses d’habitatge fan referència al lloguer o hipoteca del pis, l'import del qual no pot
superar els 550,00 € quantitat que podrà variar en funció de les oscil·lacions del cost de la
vida.
Els percentatges d'aplicació en funció de la renda personal són els següents:

Renda Personal

•

Percentatge d'aplicació

X ≥ IPREM

0%

X ≥ 75% IPREM

25%

X ≥ 50% IPREM

50%

X ≥ 25% IPREM

75%

X < 25 % IPREM

100%

Criteris socials

En segon lloc, es valoraran els criteris socials que poden ser agregats positius o negatius
depenent si incrementen o redueixen el percentatge obtingut en la valoració dels criteris
econòmics.
a) Situació familiar
b) Maltractaments
c) Salut
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
•

Economia
Situació escolar
Cas de seguiment
Rebre una prestació assistencial
Dificultats d'integració en el mercat laboral
Família nombrosa i/o família monoparental

Agregats positius

Cadascun dels agregats positius que es relacionen a continuació augmenten en un 10% el
percentatge d'aplicació llevat del 1r i 2n que ho farà en 20%:
1. Situació familiar.
a) Infància que viu en context de negligències, abandonament o violència
b) Mare o pare sol sense pensió alimentària
c) persones majors de 60 anys amb menors al seu càrrec o majors d'edat discapacitats
o presumptes discapacitats
d) procés de separació
e) dificultats en les relacions familiars
f) manca d'autonomia personal
g) sense suport familiar.
h) infància en acolliment (regulat o no)
i) activitats marginals dels cuidadors: prostitució, mendicitat i delinqüència
2. Maltractaments físics i/o psíquics.
3. Salut.
a) toxicomania
b) malalties orgàniques cròniques
c) malalties físiques transitòries
d) disminucions psíquiques o sensorials
e) malalties mentals.
f) desnutrició i/o trastorns alimentaris
4. Economia.
a) economia submergida o inestable
b) deutes
c) despeses originades per tenir a càrrec persones discapacitades o presumptes
discapacitades.
5. Situació escolar.
a) absentisme escolar
b) dificultats en els aprenentatges escolars / inadaptació a l'entorn escolar.
6. Habitatge.
a) males condicions de l'habitatge
b) aïllament de l'habitatge
c) amuntegament.
7. Cas de seguiment.
8. Rebre una prestació assistencial.
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9. Dificultats d'integració en el mercat laboral.
10. Família nombrosa i/o família monoparental.
11. Manifestació de conducta de risc en què intervé un servei especialitzat.
•

Agregats negatius

Els agregats negatius redueixen en un 10% el percentatge d'aplicació, llevat del 5è al 9è
que ho fan en un 20%.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir més d'un cotxe
Ser propietari d'una segona residència
Administració deficient
No acceptar de les condicions d'accés
Quan el personal tècnic ha aplicat diversos recursos, econòmics i humans, a la família i
no s'han assolit els objectius ni de forma parcial.
Incompliment dels acords establerts amb el personal tècnic.
Quan hi hagi elements externs que manifestin una renda personal dels membres de la
unitat familiar superior a la declarada.
Manca de motivació en la recerca d’un lloc de treball.
Manca de motivació de la família per millorar la situació.
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