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Ordenança Fiscal núm. 0
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Capítol I: Principis generals
Article 1. Naturalesa de l’Ordenança
1. La present Ordenança Fiscal General conté les normes comunes que són
considerades part integrant de les ordenances específiques, reguladores de cada
tribut o recurs de dret públic en tot el que no estigui expressament regulat, i sense
perjudici de l'aplicació supletòria de les normes que recull l'article 5.E) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
2. El seu fonament legal és el previst en els articles 4, 5.E) i 106.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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 Disposició addicional quarta, apartat 3 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 2. Naturalesa i fonament de les ordenances fiscals i de preus públics
específiques
1. Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una ordenança
específica, que tindrà per fonament legal i per normativa supletòria, en virtut del
previst en l'esmentat article 5.E), les normes següents:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) i
disposicions que les desenvolupen
b) La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, de la qual són supletòries la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú
c) El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28
d’abril), en el marc de la referida legislació estatal bàsica i conforme a ella
d) La Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics
e) La Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes
estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic
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2. Completen el marc del dret supletori de la present ordenança les normes
reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior, en especial el
Reglament General de Recaptació.

Article 3. Àmbit d'aplicació
1. Les ordenances s’aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de
residència efectiva i de territorialitat.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o
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.
3. Excepte que l’ordenança específica prevegi una altra cosa, les ordenances fiscals i
de preus públics entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província.
4. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores
d’aquesta Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés.

Article 4. Beneficis fiscals
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'interpretaran en sentit restrictiu.
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.
3. 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 la meritació 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.
4. 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.
5. 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
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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.
6. Quan en les respectives ordenances es declari a algú amb dret a exempció o
bonificació, aquest benefici no s'estén a les persones que sigui quina sigui la seva
relació amb l’exempta tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin
reconeguda per llei exempció o bonificació.
7. 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.

Capítol II: Subjectes passius
Article 5. Subjectes obligats al pagament i subjectes passius
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
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
Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest
podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells.

Article 6. Obligacions del subjecte passiu
El subjecte passiu és obligat a:
a) Pagar el deute tributari.
b) Formular tantes obligacions, declaracions i comunicacions com s'exigeixin per cada
tribut.
c) Tenir a disposició de l’administració municipal els llibres de comptabilitat, de
registre i altres documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d'acord
amb la llei, segons estableixi en cada cas l’ordenança corresponent.
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d) Facilitar la pràctica d'inspeccions i comprovacions.
e) Proporcionar a l’administració municipal les dades, els informes, els antecedents i
els justificants que tinguin relació amb el fet imposable.

Article 7. 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:





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 concretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment de
concurs.

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:






Les que siguin causats 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 consenteixin 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 consenteixin 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:



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 reportades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
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necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants
de la manca de pagament
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 s’hagin de tramitar per tal
d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el
pagament dels tributs, es tramitarà per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la
recaptació dels quals s’ha delegat en la Diputació.

Article 8. Successors del deute tributari
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:




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

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.
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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 9. Altres responsabilitats
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 10. Representants
1. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual
s'entendran les successives actuacions administratives, si no es fa manifestació en
contra.
2. Per interposar reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies i renunciar a drets
en nom d'un subjecte passiu, haurà d'acreditar-se la representació amb poder
bastant, mitjançant document públic o privat amb firma legitimada notarialment o
compareixença davant l'òrgan administratiu competent. Per als actes de tràmit es
presumirà concedida la representació.
3. La falta o insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de
què es tracti, sempre que s'acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el
termini de deu dies.

Article 11. Domicili fiscal
1. Els subjectes passius han de declarar el seu domicili fiscal. A tots els efectes
s'estimarà subsistent l'últim domicili consignat per aquells, en qualsevol document
de naturalesa tributària, mentre que no donin coneixement d'altre domicili a
l'Ajuntament o aquest no ho rectifiqui mitjançant la comprovació pertinent.
2. Per als empadronats en el municipi el seu domicili serà el que figura en el Padró
municipal d’habitants. Els subjectes passius que visquin fora del municipi hauran
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de declarar un domicili per notificacions en el terme municipal, i, si no ho han fet,
s'entén que és vàlida la notificació feta a qualsevol dels seus establiments, finques,
o lloc on s'hagi produït el fet imposable.

Article 12. Residència
1. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada
any natural vindran obligats a designar un representant amb domicili en el
municipi.
2. Les persones jurídiques residents a l'estranger que desenvolupin activitats en el
municipi tindran el seu domicili fiscal en el lloc en què radiqui l'efectiva gestió
administrativa i la direcció dels seus negocis.

Capítol III: Gestió
Article 13. El fet imposable
Constituirà el fet imposable algun dels següents supòsits:
1. En les taxes:
a) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local
b) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en
règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de
forma particular al subjecte passiu, quan es produeixin qualsevol de les
circumstàncies següents:
b.1) que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats; a aquests
efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels
administrats:


quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries



quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant

b.2) que no els presti o els efectuï el sector privat, tant si se n’ha establert com si no
la reserva a favor del sector públic d’acord amb la normativa vigent
2. En les contribucions especials, l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres
públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les
entitats respectives.

9

Ajuntament de Mollet del Vallès

3. En els impostos, l'específic que expressament prevegi cada ordenança fiscal, o la
norma en què es fonamenta.
4. En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local,
sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades a l’apartat 1
d’aquest article.

Article 14. Naixement de l'obligació de contribuir
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l'Ajuntament a liquidar
l'obligació tributària.
Quant el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i
tarifes, l'obligació de contribuir renaixerà a cada inici del període següent.

Article 15. Determinació de les bases imposables
1. L’ordenança fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per
determinar la base imposable dintre dels següents règims:




Estimació directa
Estimació objectiva
Estimació indirecta

2. En l’ordenança pròpia de cada exacció s'establirà els mitjans i els mètodes per
determinar la base de gravamen dintre dels règims d'estimació directa i objectiva.
3. Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d'objecte. Les fraccions
d'aquestes es computaran elevades a la unitat.
4. Si les bases són referides a la via pública s'entendran referides a les dimensions del
sòl o de la projecció sobre aquest.

Article 16. Tarifes
1. Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígrafs, conceptes i
classes. Quan la seva complexitat ho exigeixi es desdoblaran en subclasses per a la
seva millor fixesa i claredat.
2. Les tarifes referides a vies públiques seran aplicades d'acord amb la classificació
que es faci per categories o grups als efectes d'aplicació i cobrament de les
exaccions municipals.
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3. L’aprovació de la classificació de les vies públiques correspon al Ple de la
Corporació.

Article 17. Deute tributari
1. El deute tributari estarà constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulti de
l’obligació tributària principal que anirà a càrrec del subjecte passiu.
2. Formaran també part, si s'escau, del deute tributari:
a)
b)
c)
d)

L’interès de demora
Els recàrrecs per declaració extemporània
Els recàrrecs del període executiu
Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes

3. Les sancions tributàries que puguin imposar-se d’acord amb allò que disposa el títol
IV de la Llei General Tributària no formaran part del deute tributari, però en la seva
recaptació s’aplicaran les normes incloses al capítol V del títol III de l’esmentada
llei.

Article 18. Liquidacions tributàries
1. Les liquidacions, tant d'ingrés directe com de rebuts, seran practicades pel
departament municipal corresponent i aprovades per l'Alcaldia o òrgan en el qual
delegui.
2. En els casos d'autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici
de l'assistència tècnica que pugui facilitar el personal de l'Ajuntament, i serà
simultània a l'ingrés.
3. En tot document liquidador s'expressarà l’ordenança fiscal aplicada, la tarifa,
l'epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació.
4. L’Alcaldia disposarà les taxes en les quals s'ha d'aplicar el dipòsit previ.
Sempre que es demani un servei a instància de part, s'aplicarà el dipòsit previ de la taxa
corresponent, requisit sense el qual no prosperarà cap petició.

Article 19. Declaracions
1. L'administració municipal pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin
necessàries per la liquidació d'un tribut o per la seva comprovació.
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2. Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal,
tindran efecte des de la data en que neixi l'obligació de contribuir, i seran
incorporades al padró del període següent, independentment de la liquidació dels
períodes intermedis.
3. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, seran comprovades per
la inspecció i, si aquesta dóna el seu informe favorable, tindran efectes a partir del
trimestre o exercici següent, segons determini cada ordenança fiscal.
4. En les autoliquidacions per l'Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana es sol·licitarà amb caràcter general l'últim rebut de l'Impost sobre
béns immobles.

Article 20. Padrons, matrícules i registres
1. Seran objecte de padrons fiscals els tributs en què, per la seva naturalesa, es
produeixi continuïtat del fet imposable.
2. Els padrons fiscals hauran de contenir, ultra les dades específiques que cada un
d'ells requereix segons les característiques de l'exacció:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom, cognoms o raó social i domicili del subjecte passiu
Objecte de l'exacció
Base imposable
Tipus de gravamen
Quota assignada
Deute tributari

3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons fiscals
corresponents i se sotmetran a l'aprovació de l’Alcaldia, o òrgan en qui delegui.
L’acte administratiu d’aprovació determinarà l’inici del termini de pagament en període
voluntari que en cap cas no serà inferior a dos mesos.
4. Una vegada aprovat el padró fiscal s'exposarà al públic per al seu examen i les
reclamacions per part dels interessats.
5. Es podrà presentar, davant l’òrgan competent recurs de reposició previ al
contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província.
6. L'exposició al públic dels padrons fiscals, amb els requisits legals, tindrà tots els
efectes propis de la notificació.
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Article 21. Autoliquidacions
1. El sistema d'autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesta
com a conseqüència d'una declaració obligatòria del subjecte passiu indicadora de
l'existència d'un supòsit de fet que determina l'obligació de contribuir.
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a practicar la liquidació, s'efectuarà l’ingrés corresponent que
tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecta a comprovació.
L'Alcaldia disposarà els tributs en els quals s'hagi d'exigir l'autoliquidació.
2. L'autoliquidació serà obligatòria en l'Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana i en l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Hauran d’efectuar-se les dites autoliquidacions en els terminis establerts en les
ordenances fiscals específiques de cada tribut.
3. Les autoliquidacions efectuades fora del termini sense requeriment previ,
constitueixen infracció tributària i la sanció consistirà en multa pecuniària d’acord
amb allò que estableix l’article 198 de la Llei General Tributària.
4. Als efectes de presentació d'autoliquidació, s'utilitzarà obligatòriament el model
facilitat per l’administració municipal al qual s'acompanyaran els documents
necessaris per la liquidació del tribut.

Article 22. Dipòsit previ
1. D'acord amb el que disposa l'article 26 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu, de 5 de març (TRLHL)
l’Alcaldia podrà exigir el dipòsit previ per a totes les taxes establertes, ja sigui per
la prestació d'un servei o l'exercici d'una activitat, a excepció que l’ordenança
pròpia de cada tribut o preu públic s’assenyali expressament el contrari.
2. L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti, es
dirigirà al departament municipal corresponent on s'efectuarà el càlcul de l'import
del dipòsit previ que en aplicació de l’ordenança respectiva correspongui, i
procedirà a la liquidació i al pagament de la quantitat resultant, que tindrà el
caràcter de pagament a compte i serà requisit indispensable per a tramitar la
sol·licitud.
3. L’administració municipal no acceptarà a tràmit cap petició si no va acompanyada
del justificant d'haver realitzat el dipòsit previ i es requerirà als interessats perquè,
en el termini de deu dies, efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb l'advertiment
que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no
presentades i seran arxivades.
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4. En el document cobrador que facilitarà l'Administració, s'expressarà l'ordenança
fiscal o de preus públics aplicada, la tarifa, l'epígraf i el concepte de què es tracti i
els elements integrants de la liquidació. A aquests efectes l'interessat haurà de
facilitar totes aquelles dades materials o jurídiques necessàries per a procedir al
càlcul i la determinació de la quota que en cada cas resulti d'aplicar la taxa
respectiva; tot això sense perjudici de la comprovació per part de l'Administració de
tot document liquidador. Se'n lliurarà una còpia a l'interessat, degudament
autenticada, com a justificant de pagament i una altra s'adjuntarà a la sol·licitud i
proposarà la liquidació definitiva de la taxa i determinarà, si s'escau:
a) La procedència d'una liquidació complementària que es tramitarà com a ingrés
directe
b) La procedència de devolució per ingrés indegut
c) La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ
5. L'òrgan competent resoldrà simultàniament l'acord de la petició l'autorització o la
llicència i la liquidació definitiva que correspongui. El mateix acte resoldrà la
devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut.
6. La renúncia o desestimen de l'interessat presentades formalment amb anterioritat a
la concessió o atorgament de l'autorització o la llicència acreditarà el cinquanta per
cent de la quota i es retornarà, a sol·licitud de l’interessat, la part sobrant satisfeta.
La renúncia de l'interessat un cop concedida l'autorització o la llicència no donarà
lloc a reducció de la quota.

Article 23. Devolució d'ingressos indeguts
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 de la resolució d'un expedient resulti un ingrés indegut, l’administració
tributària municipal procedirà a instruir les diligències de devolució, que consistiran
en l'expedició d'una certificació en la qual s'acrediti la quantitat a retornar, i ho
notificarà a la Intervenció municipal, junt amb el justificant original de l'ingrés
corresponent. En cas de pèrdua del justificant original de ingrés se substituirà
aquest per una certificació que haurà de sol·licitar la part interessada.
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5. La Intervenció municipal expedirà l’ordre de pagament a nom de la persona o
entitat a qui correspongui ingrés, comptabilitzant-lo com a minoració del concepte
ingrés del Pressupost de l'exercici concret, sempre que existeixi recaptació
suficient.
6. Quan es tracti de devolució de tributs suprimits, l’ordenador de pagaments podrà
disposar que la devolució s'efectuï amb càrrec al Pressupost de despeses, si existeix
consignació adequada i suficient i, en cas contrari, s’iniciarà l'expedient per a
l'obtenció d'un suplement de crèdit o crèdit extraordinari.
7. La forma de pagament de les devolucions d’ingressos indeguts de més de 300 euros
es realitzaran, amb caràcter general, mitjançant transferència bancària.

Article 24. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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.
5. 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 25. Baixes justificades
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, procedís
l’anul·lació per qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors,
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l’administració tributària municipal tramitarà els expedients oportuns per procedir a
la baixa dels valors.
2. De la corresponent resolució es donarà compte a la Tresoreria municipal a l’objecte
que aquesta complimenti la factura de data escaient, procedeixi a la inutilització
dels valors, i posteriorment ho trameti a les oficines gestores per a la seva
justificació en els expedients corresponents.
3. Si el recaptador constata l'existència de rebuts improcedents a les llistes cobradores,
perquè corresponguin a expedients d'insolvència ja tramitats o per altres motius, ho
farà avinent a la Tresoreria municipal dintre del període voluntari de cobrament per
tal de promoure la baixa, prèviament a l'expedient oportú en què es justifiqui la
improcedència.

Article 26. Delegació de la gestió tributària
D'acord amb el que disposa l'article 7 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu, de 5 de març (TRLHL),el Ple de l’Ajuntament
podrà acordar delegar en la comunitat autònoma o en altres entitats locals, en que estigui
integrada, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries regulades en
la present Ordenança Fiscal General.

Capítol IV: Inspecció tributària
Article 27. Inspecció tributària municipal
1. Constitueixen la inspecció tributària municipal els funcionaris, de l’Ajuntament o
de l’administració en què es deleguin aquestes funcions, que tenen encomanada la
funció de comprovar i investigar el compliment acurat de les obligacions tributàries
que estableix 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 que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en 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 seves actuacions de
comprovació i investigació
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e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de
qualsevol benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries
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, 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 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. La inspecció dels tributs aplicarà, si cal, el règim d’infraccions i sancions establert
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen, especialment
l’ara vigent Reglament de règim sancionador tributari, en la mesura que sigui
d’aplicació, o la disposició que el substitueixi, així com l’altra normativa que
s’aprovi al respecte

Article 28. Classes d'actuacions
1. Les actuacions inspectores podran ésser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació
D'obtenció d'informació amb transcendència tributària
De valoració
D'informe i d'assessorament

2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en la Llei general
tributària, en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, en el
Reglament general de la inspecció dels tributs i en les altres disposicions que siguin
d’aplicació.

Article 29. Liquidacions tributàries derivades de les actes d'inspecció
1. Correspondrà a l'òrgan municipal competent dictar els actes administratius de
liquidació tributària que siguin procedents com a conseqüència de les actuacions de
la inspecció.
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2. Els recursos de reposició que siguin procedents, es presentaran davant l'òrgan que
ha dictat l'acte, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març).

Article 30. Actes i documents
L'Ajuntament o l'ens supramunicipal delegat establirà els models d'actes i altres documents
necessaris per a la inspecció tributària municipal.

Article 31. Entrada i reconeixement de finques
Correspondrà a l’Alcaldia o Presidència de l'ens supramunicipal delegat expedir i signar
l'autorització escrita a què es refereix l'apartat 2 de l'article 39 del Reglament General
d'Inspecció Tributària.

Article 32. Plans d'inspecció
1. L'Ajuntament, dins l'àmbit de les seves competències o, si s'escau, l'ens
supramunicipal delegat, podrà planificar la inspecció tributària d'aquest municipi,
sens perjudici de les fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la
normativa vigent, puguin establir-se amb l'Administració de l'Estat, de la
Generalitat o d'altres administracions tributàries.
2. Correspondrà a l’òrgan competent en matèria de gestió tributària l'aprovació dels
plans municipals d'inspecció o d'altres fórmules de col·laboració que puguin
establir-se.

Article 33. Remissió normativa
Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció tributària
municipal s'ajustarà al que estableixen la Llei general tributària, el Reglament general de la
inspecció de tributs i les altres normes que resultin d'aplicació, dins l'àmbit de les seves
competències.
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Capítol V: Recaptació
Secció 1a. Normes Generals
Article 34. Disposició general
1. La gestió recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa
encaminada a la realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de
l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
2. Tota liquidació reglamentàriament notificada al subjecte passiu constitueix
l'obligació de satisfer el deute tributari.

Article 35. Règim legal i remissió normativa
1. La recaptació municipal es regirà:
a) Per la Llei general tributària i altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així
com per les disposicions dictades per al seu desenvolupament
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic
c) Pel present capítol d'aquesta Ordenança General
2. En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament general de recaptació.

Article 36. Períodes de recaptació
1. La recaptació es realitzarà en:
a) Període voluntari
b) Període executiu
2. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins els
terminis assenyalats en l’article 62 de la Llei General Tributària.
3. En període executiu, la recaptació s'efectuarà per via de constrenyiment sobre el
patrimoni de l'obligat que no hagi pagat el deute en període voluntari.

Article 37. Atribucions
1. La facultat recaptatòria, tant en període voluntari com en executiu, s'atribueix als
òrgans municipals competents, sens perjudici de les delegacions que l'Ajuntament
pugui efectuar al Consell Comarcal o a la Diputació provincial o un altre ens
supramunicipal.

19

Ajuntament de Mollet del Vallès

2. Correspon a l’Alcaldia, o òrgan en qui delegui, la superior direcció de la recaptació
municipal.
3. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris, en els
termes establerts en l'article 5è., apartat 3, del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
4. Cas de delegació de la facultat recaptatòria en un altre ens supramunicipal, les
competències abans esmentades s'atribuirien exclusivament als òrgans
corresponents de l'ens delegat, dins els límits i amb els termes de la delegació.
5. Prèvia sol·licitud del president de la Corporació, les actuacions que hagin de
efectuar-se fora del territori del respectiu ens local en relació a la recaptació, seran
practicades pels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya, quan hagin de
realitzar-se a Catalunya, i pels òrgans competents de l'Estat quan hagin de
realitzar-se fora de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.
6. El president de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives
protecció i auxili quan ho consideri necessari, per al normal exercici de les facultats
recaptatòries.

Secció 2a. Mitjans de pagament
Article 38. Formes de pagament
1. El pagament de deutes tributaris i no tributaris s'haurà de realitzar per algun dels
mitjans següents:
a)
b)
c)
d)

Diners de curs legal o targeta de crèdit
Xec
Transferència mitjançant entitats financeres
Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d'estalvis, mitjançant
domiciliació
e) Gir postal o telegràfic
f) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l’Alcaldia
2. Només quan expressament es disposi per llei es podrà admetre els pagaments en
espècie.
3. Llevat els diners de curs legal i els xecs l'ús dels quals pot ser simultani, per satisfer
un mateix deute no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de pagament;
elegit un dels admesos, l'import d'aquest ha de correspondrà al total del deute.

20

Ajuntament de Mollet del Vallès

Article 39. Xecs
1. Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament de deutes en les condicions
establertes en el Reglament general de recaptació o normes complementàries i
subsidiàries.
2. Els xecs hauran de ser nominatius i creuats a favor de l'ens recaptatori i conformats
per l’entitat bancària ó admesos per aquesta.

Article 40. Transferències mitjançant entitats financeres
Com a sistema regular d'ingrés a la Hisenda Municipal els contribuents podran utilitzar les
transferències mitjançant entitats financeres d’acord amb les condicions següents:
1. En els casos d’autoliquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés immediat, o
en les liquidacions degudament notificades al contribuent i per l'import total del
deute.
2. Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els bancs, caixes
d’estalvi o banquers que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent,
pel seu abonament en compte corrent que assenyali l’administració recaptadora.
3. El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però
haurà d’expressar-se el concepte o conceptes concrets als quals l'ingrés
correspongui.
4. Simultàniament a l'ordre de transferència els contribuents enviaran a la Recaptació
municipal o l'ens delegat, les declaracions que calguin o la còpia de la liquidació
notificada, o la referència del rebut o rebuts que correspongui, expressant-hi la data
de la transferència, el seu import, l'entitat bancària utilitzada per a l'operació, o
s'adjuntarà fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l'entitat financera
mandatària. La tramesa de l'esmentada documentació es realitzarà per correu
administratiu o en altres formes admeses per la Llei de règim jurídic de els
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Els ingressos realitzats per transferència d’entitat financera seran imputats, a tots el
efectes, a partir de la data en què siguin abonats en el compte a què al·ludeix
l'apartat 2 d’aquest article sempre que el contribuent s'hagi ajustat a les presents
condicions i es verifiqui l'ordre de transferència dintre del termini voluntari de
pagament.
6. L'administració municipal, una vegada rebut l'import de la transferència i la
documentació a què es refereix l'apartat 4 d’aquest article tornarà al contribuent la
declaració amb la diligència de pagament o l'exemplar de la notificació amb el
document acreditatiu del seu pagament, en el que hi farà constar que s'ha realitzat
per transferència bancària.
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7. Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel
principal del deute, no queda eximit del recàrrec, les sancions i els interessos en que
hagi pogut incórrer, l'import es considerarà a compte del total a ingressar i es
continuarà el procediment executiu per la quantitat que resti pendent.
8. L'import de les transferències en que fos impossible identificar el concepte o
conceptes tributaris, bé per omissió de les dades establertes o per error, bé per
manca de tramesa dintre del termini de les corresponents declaracions o
notificacions, serà tornat al contribuent o a l'entitat expenedora.
9. Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de
transferència, o les seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius contribuents.

Article 41. Domiciliació de pagament en entitat financera
1. Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents,
aquests podran domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d’entitats
financeres.
2. La domiciliació de pagament en entitat financera haurà de reunir les següents
condicions:
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s'escau, per la
persona que voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa
obligada al pagament.
b) Els autoritzats hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la
domiciliació bancària i l’òrgan recaptatori formularà el càrrec sens perjudici de
tercers.
c) S'hauran de formalitzar en imprès establert per l’òrgan recaptador, en el qual
constarà, com a mínim, la identificació dels autoritzats, el número de compte
corrent o llibreta d'estalvis i el banc o caixa d’estalvi contra el qual s'autoritza
carregar el deute o deutes.
d) L’autorització de domiciliació s’adreçarà a l’entitat financera autoritzada segons el
punt anterior i a l’òrgan recaptatori corresponent.
3. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s'autoritza,
s'entendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes i en els successius
períodes, per temps indefinit.
4. La domiciliació podrà ser revocada:
a) Pels autoritzats mitjançant escrit adreçat a l’òrgan recaptatori i a l'entitat bancària
b) Per l’Ajuntament, quan les esmentades domiciliacions siguin rebutjades per les
entitats de dipòsit de forma que incompleixin l’obligació de pagament assumida,
per qualsevol motiu
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5. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d’estalvis en què s'hagin
domiciliat no podrà efectuar-se amb una antelació superior a trenta dies de la data
en què finalitzi el període d'ingrés voluntari.

Article 42. Gir postal
1. Els pagaments en efectiu poden fer-se, així mateix, mitjançant gir postal o
telegràfic.
2. Els contribuents, al mateix temps que fan la imposició del gir, han de trametre a
l’administració recaptatòria la documentació a què es refereix l’apartat 4 de l’article
40 d’aquesta ordenança.
3. Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots el efectes realitzats en la
data en que el gir s'ha imposat.

Secció 3a. Els justificants de pagament
Article 43. Justificants de pagament
1. El qui pagui un deute municipal tindrà dret que se li lliuri un justificant del
pagament realitzat.
2. Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que
determina el Reglament general de recaptació vigent, sens perjudici que,
l'administració municipal, dins l'àmbit de les seves competències, pugui establir-ne
d'altres.

Secció 4a. Garanties del pagament
Article 44. Garanties del pagament
Els crèdits en favor de la Hisenda municipal estan garantits en la forma que es determina
en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei general pressupostària,
la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i les altres normes aplicables.

Secció 5a. Ajornament i fraccionaments del pagament
Article 45. Normes generals
1. L'Ajuntament podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes
tributaris i no tributaris.
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2. Les formes, les condicions i els procediments per atorgar els ajornaments i
fraccionaments seran les que estableix el Reglament general de recaptació vigent i
les altres normes que siguin d'aplicació.

Article 46. Competències
Correspon a l’Alcaldia, o òrgan en qui delegui, atorgar els ajornaments o fraccionaments de
deutes municipals, sempre que el pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal ho
permeti.

Article 47. Garanties
1. El peticionari de l'ajornament o fraccionament d'un deute haurà de constituir
garantia en la forma legalment establerta.
2. Quan així ho estableixi la normativa tributària general o en casos molt qualificats i
excepcionals, es podrà adoptar acord motivat d'ajornament o fraccionament de
deutes, sense prestació, de cap garantia, quan el sol·licitant al·legui i justifiqui la
impossibilitat de prestar-la.
3. Amb caràcter general no s’exigirà cap garantia per imports ajornats o fraccionats la
quantia del quals no superi els 3.000,00 EUR.

Secció 6a. Altres formes d'extinció dels deutes
Article 48. Compensació
En la forma legalment establerta, correspondrà a l'òrgan competent de l'Ajuntament
autoritzar la compensació de deutes a favor de la Corporació que es trobin en fase de
recaptació, tant voluntària com executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.

Secció 7a. Recaptació en període voluntari
Article 49. Formes d'ingrés en període voluntari
Les formes d'ingrés en període voluntari poden ser:
a) Ingrés directe
b) Ingrés periòdic per rebut
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Article 50. Ingrés directe
1. Són els deutes que es liquidin i es notifiquin de forma individualitzada poden ser:
a) Ingrés a compte de dipòsit previ
b) Per ingrés simultani a l’autoliquidació
c) Per ingrés simultani a l'inici de la prestació d'un servei o la realització d'una
activitat
d) Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada
2. El dipòsit previ tindrà el caràcter de "a compte" de la liquidació practicada per
l'oficina gestora.
3. Tanmateix, quan una agrupació de contribuent hagi sol·licitat de l'Ajuntament el
regim de conveni, l'ingrés de les quotes previstes a les ordenances municipals,
respectives seran a compte de la quota que es fixi en l’aprovació del conveni, i
subsistirà l'obligació de presentar declaració i, si s'escau, ingrés dintre dels terminis
assenyalats.
4. El cobrament per ingrés simultani es farà quan així ho disposi expressament
l’ordenança específica del tribut o preu públic o la reglamentació objecte del deute.

Article 51. Terminis per a l'ingrés directe
Llevat que la llei, l’ordenança específica del tribut o preu públic o la reglamentació
corresponent en disposi un altre, el termini per a l'ingrés directe en període voluntari de les
liquidacions de deutes notificades individualment serà el següent:
a) Les notificades la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 20 del
mes posterior, o l'immediat hàbil posterior
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins el
dia 5 del segon mes següent, o l'immediat hàbil posterior

Article 52. Ingrés periòdic per rebut
1. Els deutes que es meriten periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que
l’ordenança fiscal o de preus públics corresponent disposi un altre cosa.
2. Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de conformitat amb el que
preveu l'article corresponent de la present Ordenança General.
3. Es publicaran els edictes corresponents en el Butlletí Oficial de la Província i
s'exposaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i, si s'escau, en l'ens
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supramunicipal delegat, que tindran els efectes de notificació col·lectiva.
Tanmateix, podran divulgar-se pels mitjans de comunicació que es considerin més
adients.
4. L’anunci de notificació col·lectiva haurà de contenir, almenys:
a)
b)
c)
d)

El termini d'ingrés
Les modalitats d'ingrés admeses
El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament
L'advertiment que, transcorregut el termini d'ingrés fixat, els rebuts seran
exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos
de demora i, si s'escau, les costes que produeixin

5. En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions
individuals.
Article 53. Terminis d'ingrés periòdic per rebut
Correspon a l'Alcaldia o òrgan al qual delegui, previ informe de la Tresoreria municipal,
fixar anualment el calendari del contribuent en el qual es determinaran tots els terminis
d'ingrés periòdic per rebut.

Article 54. Conseqüències del no pagament en període voluntari
Tots els deutors pendents un cop finalitzat el període voluntari incorreran de forma
automàtica en el període executiu.
Amb l’inici del període executiu s’acreditaran els recàrrecs d’aquest període. Els recàrrecs
del període executiu son de tres tipus i s’exigiran d’acord amb el que es preveu a l’article
28 de la Llei general tributària:
a) Recàrrec executiu, que serà del 5 per 100
b) Recàrrec de constrenyiment reduït, que serà del 10 per 100
c) Recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20 per 100

Secció 8a. Recaptació en via de constrenyiment
Article 55. Facultat d'utilitzar la via de constrenyiment
L’Ajuntament o, si s'escau, l'administració supramunicipal delegada, tindrà plena capacitat
per utilitzar la via administrativa de constrenyiment per a la recaptació executiva dels
deutes de dret públic a favor dels ens locals, ostentarà les prerrogatives establertes
legalment per la Hisenda de l'Estat i actuarà de conformitat amb els procediments
administratius corresponents.
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Article 56. Títols per l'execució
El procediment de constrenyiment s’iniciarà mitjançant providència de constrenyiment
notificada al deutor en la qual s’identificarà el deute pendent i es requerirà el pagament
amb els recàrrecs del període executiu.
La providència anterior és títol suficient que inicia el procediment de constrenyiment i té la
mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels
obligats al pagament.
L’òrgan competent per a dictar la providència es la Tresoreria municipal o, si s’escau,
l’administració supramunicipal delegada.
Si el deutor no fes efectiu el pagament dintre del termini que reglamentàriament
s’estableixi, es procedirà a l’embargament del seus béns, tot advertint-se així en la
providència de constrenyiment.
La providència de constrenyiment es notificarà als interessats d’acord amb el que estableix
el Reglament general de recaptació.

Article 57. Recursos contra la providència de constrenyiment
1. Contra la procedència de la via de constrenyiment només seran admissibles els
següents motius d’ocupació:
a)
b)
c)
d)

Pagament o extinció del deute
Prescripció
Ajornament
Manca de notificació de la liquidació o anul·lació o suspensió de la mateixa

2. La manca de notificació de la providència de constrenyiment serà motiu
d’impugnació dels actes que es produeixin en el curs del procediment de
constrenyiment.

Article 58. Terminis d'ingrés en executiva
El termini d'ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de
constrenyiment seran els següents:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mateix mes o, si
aquest es festiu, fins a l’immediat hàbil posterior
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, fins el dia 5 del segon mes
següent, o immediat hàbil posterior
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Article 59. Càlcul de recàrrec, interessos i costos
El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i els costos que es derivin del
procediment executiu es calcularan de conformitat amb el que disposen les normes que
siguin d'aplicació i, junt amb l'import del principal, formaran part del deute.

Article 60. Providència d'embargament
Transcorregut el termini assenyalat en l'article sense haver-se efectuat l'ingrés requerit, el
recaptador municipal, o de l'ens supramunicipal delegat, dictarà providència ordenant
l'embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu judici, per a cobrir l'import del
principal del deute i el recàrrec, els interessos i els costos que amb posterioritat a l'acte
administratiu primitiu s'hagin causat o es causin.

Article 61. Embargament de béns
Per a la execució de l'embargament de béns i drets dels deutors se seguirà l'ordre i el
procediment que estableix el Reglament general de recaptació o, si s'escau, les normes que
el substitueixin o el complementin.

Article 62. Alienació de béns embargats
1. Se seguirà el que disposa el Reglament general de recaptació vigent o les normes
complementàries o substitutòries que s'estableixin.
2. Correspon al tresorer de l’ens que té assumides les facultats de recaptació autoritzar
la subhasta de béns embargats.

Article 63. Aixecament de l'embargament de béns
1. Qualsevol moment abans de l'adjudicació dels béns els deutors podran alliberar els
béns embargats pagant la totalitat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec,
els interessos i els costos meritats fins al moment i el del procediment posterior.
2. Tanmateix, cobert l'import total del deute amb el producte de l'adjudicació de béns
efectuada, si s'escau, s'aixecarà l'embargament dels altres béns no alienats i es
procedirà a posar a disposició el saldo que resulti al seu favor.
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Secció 9a. Crèdits incobrables
Article 64. Concepte i efectes
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de
recaptació perquè resultin fallits els obligats al pagament i altres responsables, si
n'hi hagués.
2. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes del crèdit, sens
perjudici de les accions que pugui exercir l'Ajuntament, de conformitat amb les
normes que siguin d'aplicació.

Article 65. Declaració de crèdit incobrable
1. Se seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament general de
recaptació i les altres normes aplicables.
2. Els expedients seran tramitats per l’administració que tingui assumides les facultats
de recaptació i hauran de ser informats per la inspecció tributària municipal.
3. Correspon a l’òrgan municipal que tingui atribuïdes les competències de la gestió
tributària, prèvia fiscalització de la Intervenció municipal, resoldre l'expedient.
4. En el cas que les facultats de gestió, inspecció, recaptació i revisió estiguin
delegades en un altre ens supramunicipal, correspondrà a aquest resoldre
l'expedient abans esmentat, però, en tot cas, haurà de constar-hi preceptivament
l'informe de l'Ajuntament.

Secció 10a. Finalització de l'expedient de constrenyiment
Article 66. Finalització de l'expedient
1. Quan en el procediment esmentat en via de constrenyiment resultin saldats els
dèbits perseguits en el seu import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà
ultimat l'expedient.
2. Quan l'import obtingut sigui insuficient s'aplicarà el que disposa el Reglament
general de recaptació.

29

Ajuntament de Mollet del Vallès

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 1.1.1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1. Fonament legal
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en
relació als apartats 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya, i el 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en especial els articles
60 a 77 d’aquesta llei, i en relació als valors cadastrals, el Reial Decret Legislatiu 1/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest
municipi, a l'Impost sobre béns immobles, previst en els articles del 60 al 77 de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’Impost sobre béns immobles la titularitat dels drets
sobre els béns immobles rústics i urbans, i sobre els immobles de característiques
especials, següents:
a. D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o
sobre els serveis públics a que es troben afectes
b. D’un dret reial de superfície
c. D’un reial d’usdefruit
d. Del dret de propietat
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits a l’apartat
anterior per l’ordre en ell establert determinarà la no subjecció del immoble urbà o
rústic a les restants modalitats que l’esmentat apartat preveu.
3. 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 e n el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.
4. Tindran la consideració de béns immobles urbans, rústics i béns immobles de
característiques especials els definits així a les normes reguladores del cadastre
immobiliari.
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5. S'entén per sòl de naturalesa urbana:
-

El classificat pel planejament urbanístic com 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 els 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.

-

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.

6. 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
espacials.
7. 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 port comercials.
A efectes d’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.
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8. En el cas que un immoble es trobi localitzat a diversos municipis s’entendrà, a efectes
d’aquest impost, que pertany a cadascun d’ells per la superfície que ocupi en el
respectiu terme municipal.

Article 3. No subjecció
No es troben subjectes a aquest impost, d’acord amb el que estableix l’article 61.5 de la
Llei d’hisendes locals:
a) Les carreteres, els camins, i demés vies terrestres i els béns de domini públic,
marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els béns propietat d’aquest municipi següents:




Els de domini públic afectes a ús públic
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament,
a excepció dels immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Els béns patrimonials, a excepció dels cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les
entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, (les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat,
susceptible d'imposició) que ostenten la titularitat del dret que, en cada cas, sigui
constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
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 els concessionaris de formalitzar les declaracions que es refereix
l'article 76 de la Llei d’hisendes locals, 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. Per a aquesta mateixa classe d'immobles, quan el propietari
tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les
concessions, actuarà com substitut del mateix l'ens o organisme públic al que es
refereix el paràgraf anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del
deute tributari satisfeta.
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2. El disposat en l'apartat anterior serà d'aplicació sense perjudici de la facultat del
subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de
dret comú. Les Administracions Públiques i els ens o organismes que es refereix
l'apartat anterior 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.
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. En aquest cas, caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una
entitat financera el pagament de les quotes individuals resultants.
Una vegada acceptada per la Administració la sol·licitud de divisió, les dades
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es
mantindrà en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació.
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 5 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.
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directa emeses per
aquesta Administració.
3. En els supòsits de separació matrimonial judicial o de 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.
4. 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
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l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre
de contribuents.

Article 5. 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 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.
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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 de concurs.
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 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.
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 RD. 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
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de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment
de l’obligació a qualsevol dels obligats.

Article 6. Exempcions
1. Gaudeixen d'exempció els béns següents:
a) Els que essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats
locals estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris, així com els de l’Estat afectats a la defensa nacional
b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna
c) Els que siguin propietat de la Església Catòlica, d’acord amb el que preveu l’Acord
entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de
1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes,
en els terminis establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut
del que preveu l’article 16 de la Constitució
d) Els que siguin propietat de la Creu Roja
e) Els immobles als que li sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis
internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers,
destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus organismes
oficials
f) La superfície dels monts poblats
reglamentàriament determinades

amb

espècies

de

creixement

lent

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els
mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre
servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant,
els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades
a habitatges dels empleats, les oficines de l'adreça ni les instal·lacions fabrils.
h) Els béns de naturalesa urbana i/o rústica la quota líquida dels quals no superi la
quantitat de 6,00 EUR
2. Tanmateix, prèvia sol·licitud de l’interessat, estaran exemptes:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents amb regim
de concert educatiu, total o parcial, en quan a la superfície afectada per
l’ensenyament concertat
Aquesta exempció haurà de ser compensada per l’Administració competent.
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b) Els declarats monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant Reial Decret
d’acord amb l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol
c) La superfície del monts en que es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per
l’administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats
a partir del període impositiu següent a aquell en que es realitzi la sol·licitud
d) Els béns de naturalesa urbana ocupats per centres sanitaris de titularitat pública,
sempre que estiguin directament afectes al compliment dels fins específics d’aquest
centres
3. Les exempcions han d'ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas,
no pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.
4. L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data
de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.

Article 7è. Bonificacions
1. Tindran dret a una bonificació del 90 per 100 en la quota líquida de l’impost els
immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable
a aquesta i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar pels interessats abans de l’inici de les obres i
no podrà aplicar-se més enllà de tres períodes impositius. Amb la sol·licitud caldrà
acreditar que els immobles no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota integra de l’impost durant un
màxim de cinc períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació
definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests
d’acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà realitzar-se en
qualsevol moment anterior a la terminació dels cinc períodes impositius i tindrà efectes
des de el període impositiu següent al de la seva sol·licitud.
3. Ambdues bonificacions es concediran per l’òrgan competent de l’Ajuntament a
sol·licitud de les persones interessades i entraran en vigor l’exercici següent a aquell en
que es sol·licitin sense que puguin aplicar-se amb efectes retroactius.
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4. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota integra de l’impost els
subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars
de família nombrosa en la data de meritació de l’impost, sempre que l’immoble de què
es tracti constitueixi l’habitatge de la família.
S’entén per habitatge habitual el que determini la legislació vigent i en tot cas aquell que
figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
Aquesta bonificació es tramitarà per l'Ajuntament de Mollet del Vallès d’acord amb la
informació sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social de
la Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre el béns immobles.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Aquestes bonificacions no són compatibles amb cap altre benefici fiscal.

Article 8. 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 recorregut 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 es podrà notificar
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, 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.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de
l’Impost la sol·licitin.
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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
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

7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un
coeficient reductor, únic per a tots els immobles 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 serà el què s’indica a continuació en cadascun dels següents casos:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
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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, a aquests efectes, es prendrà com a 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
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 i el seu
valor base.
12. La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte a l’increment 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 9. Tipus de gravamen i quota
1. La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen.
2. Els tipus de gravamen d’aquest impost seran els següents:
- El 0,30 per 100 quan es tracti de béns rústics;
- L’1,30 per 100 quan es tracti de béns de característiques especials;
- El 0,7931 per 100 quan es tracti de béns urbans, en general, exceptuant els tipus
diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.
A efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord
amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de béns
immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del
qual seran d’aplicació els tipus incrementats.
Aquest tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada
ús, tingui major valor cadastral.
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Ús
Oficines
Comercial
Espectacles
Oci i Hostaleria
Industrial

Codi
O
C
T
G
I

Tipus
0,7931
0,7931
0,8145
0,8145
0,8038

Valor cadastral
mínim
119.581,00
84.901,00
711.525,00
1.819.595,00
383.430,00

Article 10. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu
2. El període impositiu coincideix amb l'any natural.
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 15 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.

Article 11. Recàrrecs
1. S’estableix un recàrrec del 50 per 100 de la quota líquida de l’impost per al béns
immobles de naturalesa urbana i us residencial que es trobin desocupats amb caràcter
permanent, per complir les condicions que es determinin reglamentàriament.
2. Aquest recàrrec meritarà el 31 de desembre de cada any i es liquidarà anualment per
l’Ajuntament una vegada constatada la desocupació de l’immoble, conjuntament amb
l’acte administratiu pel qual aquesta es declari.
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3. Mentre no s’estableixin reglamentàriament les condicions que ha de reunir un immoble
per a ésser considerat desocupat, s’entendrà que tenen aquesta condició aquells que en el
tercer trimestre de l’any no hagin registrat cap consum d’aigua.

Article 12. Normes de gestió de l'impost
1. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds
per acollir-s'hi han de ser presentades a l'administració municipal, davant la qual cal
indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de
règim.
2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a
valors rebut com les liquidacions per ingrés directe.
3. 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 de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents.
4. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que,
dins el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de
l'execució de l'acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.
No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat de prestar-ne o bé demostra fefaentment l'existència d'errors materials en la
liquidació que s'impugna.
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.
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 de
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.

b)

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.

5. El període de cobrament dels rebuts notificats col·lectivament es fixarà anualment, i es
donarà publicitat mitjançant edictes, calendari del contribuent, etc.
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Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament
general de recaptació, que són:
a) Per les notificacions dins de la primera quinzena del mes, fins al dia 20 del mes
següent o l’immediatament hàbil posterior
b) Per les notificacions dins de la segona quinzena del mes, fins al dia 5 del segon mes
següent o l’immediatament hàbil posterior
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 previstos a la Llei general tributària.

Article 13. Afecció de béns
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets a què es refereixen els
articles 2n. i 4t de la present ordenança, els béns immobles objecte dels referits drets
quedaran afectes al pagament de la totalitat dels deutes tributàries i recàrrecs pendents per
aquest impost, en els termes previstos en l'article 64 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i article 43 de la Llei general tributària.

Article 14. Infraccions i sancions
Es procedirà segons el que preveu la Llei general tributària, les normes que regeixen,
complementen i desenvolupen el present impost i l'Ordenança General de Gestió, Recaptació,
i Inspecció Tributària.

Article 15. 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) 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.
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
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d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió
administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.
f) 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.
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.

3. Seran objecte de sol·licitud:
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el
dret que va originar l’esmentada titularitat.
b) 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.
c) 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) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’ òrgan que
actuï per delegació.
b) 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 16. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran les normes
que regulen el present impost, l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció
Tributària, la Llei general tributària, Llei del cadastre immobiliari i les disposicions que les
desenvolupin i complementin.
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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
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà vigent fins a la
seva modificació o derogació.
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Ordenança Fiscal núm. 1.1.2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

Article 1. Fet imposable
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe, obligatori, municipal, de
caràcter real, els elements estructurals del qual són determinats en el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), i en les
disposicions que la modifiquen, la despleguin i la complementin.
2. Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.

Article 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el
registre de contribuents.

Article 3. 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.
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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) 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
reportades, 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 4. Quota tributària
1. La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, els coeficients de
ponderació i situació, així com, en el seu cas, les bonificacions i reduccions aplicables
d’acord amb la Llei i aquesta ordenança.
2. D’acord amb el que preveu l’article 86 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (RDL 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 de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre
següent:
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Import net de la xifra de negocis (EUR)
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 100.000.000,01
Sense xifra de negoci

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

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel
mateix i es determinarà d’acord amb allò previst a l’article 82.c) del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net de la xifra de
negocis per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació
provisional amb aplicació del coeficient 1,31 a expenses de la regularització que sigui
procedent.

Article 5. Coeficient de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 4 categories
fiscals, d'acord amb la classificació fiscal de les vies públiques aprovada pel Ple de la
Corporació.
Sobre les quotes modificades per aplicació del coeficient de ponderació previst a
l’article 86 de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la següent escala
de coeficients que pondera la situació física del local dins del terme municipal, atenent
a la categoria de la via pública en que radica:
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Categoria de la
via pública

Coeficient de
situació

A
B
C
D

3,3660
2,9927
2,6398
1,8707
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Les vies públiques que no apareguin a la classificació fiscal de les vies públiques
aprovada es consideraran incloses a la categoria D, i romandran en la susdita
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta
Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i n'aprovi la inclusió a l'índex
alfabètic de vies públiques.

Article 6. Normes de gestió de l'impost
1. Es competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació d’exempcions, realització de les liquidacions que
condueixen 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. Les sol·licituds pel reconeixement de beneficis fiscals s'han de presentar a
l'Ajuntament, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord
de concessió de la bonificació fixarà l'exercici des del qual es comença a gaudir de la
mateixa.
3. 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 de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons
corresponents.
4. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat
que, dins el termini previst per interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió
de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l'alcaldia 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.
5. El període de cobrament dels rebuts notificats col·lectivament es fixarà anualment, i es
donarà publicitat mitjançant edictes, calendari del contribuent, etc. Els rebuts
domiciliats es fraccionaran en dos terminis.
Les liquidacions d'ingrés directe han d'ésser satisfetes en els períodes fixats en
l’article 62 de la Llei general tributària
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés,
s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i
dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
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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 se exigirà quan resulti exigibles
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 moment de finalitzar el termini d'ingrés en què s’acrediti,
fixat conforme allò que disposa l’article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària.

Article 7. Exempcions, bonificacions i reduccions
1. Són d’aplicació les exempcions que estableix l’article 82 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i les normes que reglamentàriament el
desenvolupen.
2. A més a més de les bonificacions establertes a la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’aplicaran les següents:
a) Qui inicií l’exercici de qualsevol activitat empresarial i, que tributi per quota mínima
municipal, podrà gaudir durant els primers cinc anys d’activitat següents al de la
conclusió del període impositiu de desenvolupament de la mateixa, d’una bonificació
del 50% el primer any, del 40% el segon any, del 30% el tercer any, del 20% el quart
any i del 10% el cinquè any de la quota municipal corresponent.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi
exercit anteriorment amb altre titularitat.
S’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit amb anterioritat amb altre
titularitat, entre d’altres, en els supòsits següents:





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

Tractant-se de subjecte passius de l’impost que ja desenvolupaven en el municipi
activitats empresarials subjectes al mateix, no s’entendrà que es produeix l’inici efectiu
d’una nova activitat, entre d’altres, en els casos següents:



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

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà la expressa sol·licitud de la persona titular de
l’activitat que es dona d’alta.
La bonificació atorgada tindrà efectes a partir de l’exercici següent al de la data de la
sol·licitud, a excepció de que el subjecte passiu la demani dins dels dos períodes
posteriors a l’alta de l’activitat. El període d’aplicació de la bonificació caduca una
vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en l’article
82.1.b) de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Els subjectes passiu que tenen concedida la bonificació establerta a la derogada
Ordenança Fiscal la mantindran fins que es finalitzi el termini per la que es va atorgar.
b) Una bonificació de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributin per
quota municipal i que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de
treballadors/es amb contracte indefinit durant el període impositiu anterior al de
l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell, i d’acord amb
la taula següent:
Bonificació
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Increment mitjà treballadors
indefinits
Més del 50 %
Del 40 al 49 %
Del 30 al 39 %
Del 20 al 29%
Del 5 al 19 %

c) Una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, per als subjectes passius que
tributin per quota municipal i que utilitzin o aprofitin energia a partir d’instal·lacions
per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
3. Aquestes bonificacions no són aplicables simultàniament.
4. L’acreditament de les condicions per a gaudir de la bonificació prevista a l’apartat b)
del número 2 d’aquest article es realitzarà mitjançant l’aportació de còpia validada
dels documents de cotització a la Seguretat Social dels períodes de comparació en els
que aparegui la clau del tipus de contracte de cada treballador/a. Les sol·licituds
d’aquesta bonificació es presentaran a l’Ajuntament durant el primer trimestre de
l’any pel qual es demana, a fi de poder acreditar el compliment de les condiciones
exigides.
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5. L’acreditament de les condicions per a gaudir de la bonificació prevista a l’apartat c)
del número 2 d’aquest article es realitzarà mitjançant aportació de documents
acreditatius de que les instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables es
contemplin i defineixen com a tal en el Pla de foment de les energies renovables. La
bonificació atorgada tindrà efectes a partir de l’exercici següent al de la data de la
seva sol·licitud.

Article 8. Comprovació i investigació
En els termes que disposa el Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament té delegades les
funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques, que compren 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 els censos, tot això
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

Article 9. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes en l’article 4t seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. Quan l’Administració de l’Estat 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.
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Disposició addicional primera
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis
futurs sempre i quan es prevegui la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent de 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 la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins
de l’àmbit d’aquesta ordenança

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor amb la publicació prèvia del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província el dia 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no
s'aprovi la seva modificació o derogació. Si es produeix una modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 1.1.3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1. Fonament Legal
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara del que disposen l’article 106, en relació
als 4.b) i 5.e.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim local, els
articles 6.1 i 8.1a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5
de març).
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest
municipi a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica previst en els articles 92 al 99 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que es regularan pels preceptes continguts
en aquesta Ordenança.

Article 2. 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 a circular per les vies publiques qualsevol
que siguin la seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen en l'article 3.
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.

Article 3. No subjecció a l’impost
No estan subjectes a l'Impost:
1. 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.
2. Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i que la seva
carrega útil no sigui superior a 750 Kg.
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Article 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el
vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixen a Espanya hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se
abans del primer acreditament de l’impost posterior a falta de registre de contribuents.

Article 5. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels
respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis
internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al
trasllat de ferits i malalts.
f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda 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 alguna disfunció o incapacitat física; vehicles als que es refereix la lletra
A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre.
g) Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per el
seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 per 100.
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Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de presentar a
l’Ajuntament la documentació següent:
a) Documentació del vehicle acreditativa de la titularitat del mateix
b) Certificat de minusvalidesa que els afecta emès per l’òrgan competent
c) Declaració de la destinació del vehicle, que serà d’us exclusiu de persones amb
minusvalidesa
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.
Solament es podrà concedir aquesta exempció al vehicle habitual de la persona que ho
sol·liciti, i reuneixi les requisits necessaris.
h) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa
la del conductor.
i) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d'inspecció agrícola.
2. Per a poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran d'instar la seva concessió
indicant les característiques del vehicle, la seva matricula i la causa del benefici.
Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els apartats f), g), i)
anteriors, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels
vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per
l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
3. S’estableixen les bonificacions següents:
a) Una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost, d’acord amb el que preveu la
Llei 50/1998, pels vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-icinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si no es tingués coneixement
d’aquesta, es prendrà com a tal la data de la seva primera matriculació o, en el seu
defecte, la data en que el corresponent model es va deixar de fabricar.
Per poder gaudir d’aquest benefici caldrà:
• Sol·licitud expressa del subjecte passiu i serà d’aplicació pels exercicis següents a
aquesta
• Acreditar la data de fabricació o, en el seu cas, de primera matriculació o el moment
en que es va deixar de fabricar el model
• Trobar-se al corrent de pagament d’aquest impost
b) S’estableix una bonificació del 50 per 100 de la quota de l’Impost pels vehicles que
funcionen exclusivament amb energia elèctrica, així com, pel cotxes bimodals i que
funcionin amb biocombustible. Per gaudir d’aquest benefici caldrà sol·licitar-lo i acreditar
aquest extrem amb la documentació del vehicle.
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c) S’estableix una bonificació fins al 75% per 100 de la quota de l’Impost a favor dels
titulars dels vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per las característiques dels
seus motors, es considerin que produeixen un menor impacte ambiental.
3. No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb
rang de Llei, posteriors al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, o derivats de
l'aplicació de tractats internacionals.
4. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat a la meritació de l’impost tindran efectes
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter
retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi
mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es
concedirà si en la data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva
obtenció.

Article 6. Acreditament i període impositiu
1. L'impost s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera
adquisició del vehicle, que tindrà lloc quan es produeixi 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. En els
casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals.

Article 7. Quota tributària
1. Les quotes fixades a l'article 95.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (RDL 2/2004, de 5 de març), s'incrementaran mitjançant l'aplicació sobre les
mateixes dels coeficients que a continuació s'indiquen i com a conseqüència l’impost
s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes següent:
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Potència i classe de vehicle

Quota
(EUR)

Coeficient Tarifa mpal.
EUR anual

A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,51
2,00
2,00
2,00
2,00

19,0562
68,16
143,88
179,22
224,00

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

83,30
118,64
148,30

2,00
2,00
2,00

166,60
237,28
296,60

C) Camions
De menys de 1000 Kg de càrrega útil
De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil
De més de 2999 a 9999 kg de càrrega útil
De més de 9999 Kg de càrrega útil

42,28
83,30
118,64
148,30

2,00
2,00
2,00
2,00

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

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

17,67
27,77
83,30

1,80
1,80
1,80

31,8060
49,9860
149,9400

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1000 i més de 750 kg de càrrega útil
De més de 1000 a 2999 kg de càrrega útil
De més de 2999 kg de càrrega útil

17,67
27,77
83,30

2,00
2,00
2,00

35,34
55,54
166,60

F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
Motocicletes de més de 1000 cc

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16
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2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret
2.822/98, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de circulació a què
es refereix la regla 3ª de l’article 1r del Reial Decret 1576/89, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les
tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte, s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que
respecta als diferents tipus de vehicles.
3. D’acord amb el que estableix l’article 47 del Reial Decret 1211/1990, de 28 de
setembre de 1990, les furgonetes tributaran com a turismes, en funció de la seva
potencia fiscal, salvant els casos següents:
Si el vehicle està habilitat per al transport de més de 9 persones tributarà com autobús.
Si el vehicle està autoritzat per al transport des de 525 quilos de càrrega útil, tributarà
com a camió.
En tot cas, la rúbrica genèrica de "Tractors" a que es refereix la lletra D) de les tarifes,
comprèn als "tractocamions" i als "tractors d'obres i serveis".

Article 8. 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, correspon 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
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 realització de la mateixa.
S'acompanyaran 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.
3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost
resultant de la mateixa 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’ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de
l’autoliquidació.
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4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut
presentat al cobrament. S’exceptua d’aquesta obligació el supòsit de les baixes definitives
de vehicles amb quinze anys o més d’antiguitat, a comptar de la primera inscripció en el
registre de vehicles.

Article 9. Acreditament
El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant la presentació de rebut o carta de pagament,
degudament validada.

Article 10. 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, tot anunciant-lo per mitjà d’Edictes
publicats al Butlletí Oficial 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.
1. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de trenta dies
perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la
Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels
subjectes passius.

Article 11. Infraccions i sancions
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les
autoliquidacions o que aquestes siguin incorrectes.
En aquest supòsits es podrà sancionar segons el que preveuen la Llei general tributària i
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.
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Article 12. 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.
2. Quan l’Administració de l’Estat 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. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per
mitjans telemàtics, en aquest cas, des de la web de l’ORGT, on l’interessat podrà
imprimir el justificant de pagament amb les dades de l’autoliquidació.
4. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes, i en particular, si són
procedents els beneficis fiscals aplicats. Per 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 matriculació efectiva del vehicle, la documentació que
justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si s’escau, s’expedeixi un document que
acrediti la seva concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació, l’ORGT efectuarà en
via de gestió tributària les verificacions i comprovacions corresponents i practicarà les
liquidacions que se’n puguin derivar.
5. 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 al correcte, l’ORGT practicarà una
liquidació complementària.
b. Si la quantia ingressada excedís el deute correcte, l’ORGT comunicarà al
subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut
6. 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.
7. L’ORGT rebrà les informacions que, sobres modificación de padró li comunicarà
Transit i procedirà a l’actualització del padró.
8. 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.
9. 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
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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 13. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei general tributària i les
disposicions que les desenvolupin i complementin.

Disposició addicional primera
En aplicació de la Disposició transitòria catorzena del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), els vehicles que amb anterioritat a la entrada en
vigor d’aquesta Llei, tenien atorgada l’exempció de l’impost per aplicació de l’anterior redacció
de l’article 94.1.d) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no
compleixen els requisits fitxats per l’exempció en la nova redacció donada per aquesta llei,
continuaran tenint dret a la aplicació de l’exempció prevista amb la redacció anterior, mentre el
vehicle mantingui els requisits fitxats en la mateixa per aquesta exempció.

Disposició addicional segona
Les modificacions produïdes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altre norma amb
rang de Llei que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica
dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor amb la publicació prèvia del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província el dia 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no
s'aprovi la seva modificació o derogació. Si es produeix una modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 1.2.1
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1. Fonament legal
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara del que disposen l'article 106, en relació
als 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els
articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; i
15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de
març).
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest
municipi a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres previst en els articles 100 a 103
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost 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 urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència,
sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

Article 3. Actes subjectes
Estaran subjectes entre d’altres:
a) Les obres de nova planta i ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació,
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la
disposició interior dels edificis o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions
existents.
c) Les obres de demolició o enderroc.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública pels particulars o per les
empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant
l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions,
les escomeses, i, en general, qualsevol remoció del pavimento voreres, com totes les
obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi
resultat destruït o malmès per les obres esmentades.
f) Les obres de tancament de solars o de terrenys.
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g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplents, etc.,
això com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat
que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en cun
projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat.
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions
tècniques dels serveis públics.
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials,
mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el
subsòl.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) La realització de qualsevol altres actes establerts per plans d’ordenació o per les
ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de
construccions, instal·lacions i obres.

Article 4. 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 de què es tracti, 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.
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 5. Exempcions i reduccions
1. Per a l'aplicació del present impost no es concediran altres beneficis fiscals que els
expressament previstos en les normes amb rang de Llei, posteriors al Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, o derivades de l'aplicació de Tractats
Internacionals.
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2. Per aplicació d'allò que es preveu a l'article 29.2 de la Llei 5/1990, de 29 de juny, està
exempta del present impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació u obra
de les que siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals
que, trobant-se subjectes al mateix, es destinin directament a carreteres, ferrocarrils,
ports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals,
encara que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta
d'obres d'inversió nova com de conservació.

Article 6. Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació i obra, entenent-se per tal el cost d’execució material de l’obra.
No formen part de la base imposable:
- l’Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos anàlegs propis de règims
especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter
públic relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació i obra,
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració
del projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
- El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte
passiu de l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i la quantia
d’aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient en els contractes,
pressupostos o documents que cal aportar per justifica-ho
- Qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució
material.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base
imposable.
3. El tipus de gravamen de l’impost és el 4 per 100.
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra,
encara que no s’hagi obtingut la llicència corresponent.

Article 7. Període impositiu
1. Es el d'execució de l'obra, és a dir, el període que va des del començament fins a
l'acabament de les construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que s'han
de comunicar a l'Administració municipal.
2. Es considerarà com a data de finalització de les obres:
a) La data d'acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la
certificació de final d'obra
b) La data de termini de la llicència urbanística o d'obres
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c) La data de sol·licitud de la llicència de primera utilització, o d'utilització efectiva
de la construcció, instal·lació o obra
d) La data de la desestimació de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència
municipal
3. En el cas de desestimació de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part
executada en la forma prevista en l'article següent.
4. En el cas que es reprenguin les obres a les quals s'havia desistit o deixat caducar la
llicència municipal, s'haurà de procedir, d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de
l'article següent, per la part de construccions, obres i instal·lacions que restin per
executar, amb l'aplicació del cost actualitzat i el tipus de gravamen vigents en la nova
data de meritació, que serà la de reinici de les obres.

Article 8. Gestió
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la
base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats,
sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos així,
la base imposable la determinaran els tècnics municipals, d'acord amb el cost estimat
del projecte.
2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i
del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix
l'apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del
subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.
3. Acabades les obres, s'haurà de comunicar a l'Administració municipal junt amb la
liquidació provisional comprensiva de les construccions, instal·lacions i obres
realment executades, que pot coincidir o no amb la inicial.
4. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions u obres, en el termini d’un mes
comptat a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l’Ajuntament, declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com
dels documents que considerin oportuns, a efectes d’acreditar l’expressat cost.

Article 9. Bonificacions
1. Es concedirà una bonificació del 95 per 100 de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de l’ocupació.
Aquesta declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament.
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2. Es concedirà una bonificació del 50 per 100 de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres referides a habitatges de protecció oficial.
3. Aquestes bonificacions es concediran per l’òrgan competent de l’Ajuntament a
sol·licitud de les persones interessades.
Aquestes bonificacions no són aplicables simultàniament.

Article 10. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei
general tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.

Article 11. Infraccions i sancions
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les declaracions
al començament i a l'acabament de les obres, el fet que aquestes siguin incorrectes i el no fer
l'ingrés dintre del termini d'un mes del començament de les obres.
Es procedirà segons el que preveuen la Llei general tributària i l'Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.

Article 12. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, La Llei general tributària i les
disposicions que les desenvolupin i complementin.

Disposició addicional
1. 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
2. Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de
competència municipal, aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les
construccions, instal·lacions i obres que passin del règim d’intervenció al de
comunicació prèvia o al de declaració responsable.
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Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor amb la publicació prèvia del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província el dia 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no
s'aprovi la seva modificació o derogació. Si es produeix una modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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Ordenança Fiscal núm. 1.2.2
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 105 en relació als 4.b) i 5.E.C) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del règim local, i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposa els articles 15 al 19 i
d'acord amb els articles 104 al 110 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(RDL 2/2004, de 5 de març), es regula l'aplicació de l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els
terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la
propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de
gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a)
b)
c)
d)
e)

Negoci jurídic "mortis causa"
Declaració formal d'hereus "ab intestato"
Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter onerós o gratuït
Alienació en subhasta pública
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.
4. 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.
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Article 3. 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
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.
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Article 4. 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) 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 que constitueixi
o transmeti el dret real de que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no
resident a Espanya.

Article 5. Successors i responsables
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb els 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.
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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 o entitats següents:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’entén 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 fins els límits
següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
les sancions
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
reportades, 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 6. Consideració terrenys naturalesa urbana
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, el susceptible
d’urbanització, l’urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què
s'aprovi un Programa d'Actuació Urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades
o que hagin posat vorades a les voreres i que comptin, a més, amb clavegueram,
subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els que
estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.
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Article 7. 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 qualssevol drets de servatge.
2. També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, i altres entitats
locals a les que pertanyi aquest municipi, així com llurs organismes autònoms de
caràcter administratiu
b) Aquest municipi i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu
c) Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els 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. En el supòsit de transmissions de
terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del
domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per una entitat sense finalitats
lucratives, l’exempció de l’impost estarà condicionada a que els esmentats
terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar l’exempció a l’impost sobre
els béns immobles.
d) 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.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes
f) La Creu Roja Espanyola
g) Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en
tractats o convenis internacionals

Article 8. 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 conjunt historicoartístic, o hagin estat declarats, individualment, d’interès
cultural, segons l’establert a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat
al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres han estat
finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents, fins el primer grau, i que la
despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha esta inferior
al 10 % del valor cadastral assignat al immoble en el moment de la meritació de
l’impost.
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2. D’acord amb el que estableix l’article 108.4 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions d’habitatges o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu de
domini d’habitatges, realitzades a títol lucratiu per causa de mort, sempre que sigui la
vivenda habitual, a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptants. S’entendrà com a habitatge habitual conforme
a la normativa legal vigent de la renda l’habitatge, un traster i dues places de
pàrquing.
També es considerarà com a habitatge habitual, encara que en el moment de la
realització del fet imposable, el causant tingui la seva residència efectiva en un altre
domicili, del que no fos titular. Es considerarà habitatge habitual aquell que gaudia
abans del seu trasllat, sempre que no hagin transcorregut mes de dos anys anteriors a
la seva mort i, sempre que no hagi estat cedida a tercers en el esmentat període
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest
apartat dins del termini establert a l’article 14 d’aquesta ordenança i haurà d’anar
acompanyada de la documentació acreditativa .
Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent mantingui la propietat o
el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els tres anys següents a la mort del
causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest termini.
El no compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte
passiu hagi de satisfer la part de l’impost que hagués deixat d’ingressar com a
conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini
d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble, presentant a l’efecte la corresponent
autoliquidació.

Article 9. Base imposable i tipus de gravamen
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real 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 a què es refereix l'apartat anterior, hom
aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que
correspongui en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat aquest
increment.
Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor,
hom prendrà només 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 producció del fet
imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'any.
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.
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3. Sobre l'increment de valor resultant del càlcul no es practicarà cap disminució ni per
contribucions especials, ni per a millores permanents ni per a correccions monetàries
ni per cap altre concepte.
4. En la constitució o 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, calculant 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 repartirà proporcionalment al valor dels béns, a raó
del 2 per cent per cada període d’un any, sense que mai excedeixi del 70 per cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es considerarà 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 subjecte a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà
al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.
d) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les
lletres a), b) i c) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps
d'aquesta transmissió.
B) Ús i estatge:
El valor dels drets reals d’ús i estatge és el que resulta d’aplicar el 75 per cent del valor
del terreny sobre el que s’han imposat, 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, calculat segons les regles
anteriors.
D) Altres drets reals:
En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del
domini, diferents dels que estan enumerats en l'a),b),c) i d) del punt 1 d'aquest article i en
el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest impost:
a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat
de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual
b) Aquest darrer, si aquell fos menor
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5. En la constitució o transmissió de drets real 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 de 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 plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de
superfície o volum edificat un cop construïdes aquestes plantes.
6. En el 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 10. Tipus de gravamen i quota

1. D’acord amb el que preveu l’article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment de l’acreditament el percentatge següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i
cinc anys: 3,7 per cent
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys:
3,5 per cent
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys:
3,2 per cent
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d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 3
per cent
La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 30 per
100.

Article 11.Transmissió de propietat
En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà con el seu valor, al
temps d'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment als efectes de
l'Impost sobre béns immobles.
En aquells supòsits de terrenys que en el moment de la meritació no tinguin fixat el
corresponent valor a efectes de l'Impost sobre béns immobles, s'utilitzaran per a la
determinació del valor les declaracions o documents presentats o dades consignades en llibres
i registres comprovats administrativament.

Article 12. Acreditament
1. L'impost s'acredita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o
per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real gaudi limitatiu del domini, en
la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió o constitució:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan
es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre
públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció causant
3. 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.
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any
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Article 13. Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la
nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o 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 cinc 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
declarava 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 assentiment de la
demanda.
3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi 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, no cal dir que l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es
compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat 1
anterior.

Article 14. Obligacions materials i formals
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una
declaració segons el model que aquest ha determinat, on s'hi contindran els elements
de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
2. Aquesta 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 de sis mesos prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu
1. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes
que originen la imposició.

Article 15. Règim d'autoliquidació de l'impost
1. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar per si mateixos l'impost d'acord amb el
model establert per l'Ajuntament.
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2. Cada autoliquidació contindrà les quotes resultants que s’hauran d'ingressar en la
tresoreria municipal en el terminis establerts.
3. L'autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació
provisional, a compte, sotmesa a la comprovació corresponent del fet que s'ha efectuat
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost. Aquesta
liquidació esdevindrà definitiva d'acord amb el que està establert legalment.

Article 16. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
general tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament, i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.

Article 17. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.

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 transitòria
Fins al moment en què es fixin els valors cadastrals, d'acord amb els criteris i el procediment
previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el valor dels terrenys a
efectes d'aquest impost serà aquell que tinguin assignat al 31 de desembre de 2009.

Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.1
TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.

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 de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 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.
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Article 4t. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general
tributària.

Article 5. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les circumstàncies
següents:
a) Haver estat declarades pobres per precepte legal
b) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer
efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin estat declarats pobres
c) Demandants d’ocupació a les oficines de servei públic d’ocupació i que no cobrin cap
prestació o subsidi per desocupació. Aquesta exempció és exclusivament pels drets de
presentació a les proves selectives d’aquest Ajuntament.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa
que conté l'article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document
o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un
50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.
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Article 7. Tarifa
1. La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Concepte

EUR

1. Documents
1.1. Còpies i fotocòpies de qualsevol document
Municipal
- Blanc i negre
Fotocòpies DIN A4, a partir d’originals
Fotocòpies DIN A3, a partir d’originals
- Color
Fotocòpies DIN A4 a partir d’original
Fotocòpies DIN A3 a partir d’originals
- Suport magnètic
Disquets (3,5”)
CD-Rom

1.2. Còpies plànols de projectes. Per m2 i amb un mínim
d’1 m2

0,30
0,60
1,20
2,40
0,60
4,25

12,05

1.3.Cartografia de precisió
- Sòl urbà (Zona C) fulls E 1: 500
- En paper (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En vegetal (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En poliester (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En disquet o CD (ha),Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
Urbanístic, euros/ha

9,05
15,05
16,25
116,00

- Sòl urbà (Zona C) fulls E 1: 1.000
- En paper (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En vegetal (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En poliester (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En disquet o CD (ha),Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
Urbanístic, euros/ha
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15,05
21,05
22,25
116,00

Concepte
º
- Sòl urbà (Zona C) fulls E 1: 2.000
- En paper (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En vegetal (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En poliester (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En disquet o CD (ha),Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
Urbanístic, euros/ha

EUR

15,05
21,05
22,25
116,00

- Rodalies (Zones A i B) fulls E 1:1.000
- En paper (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En vegetal (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En poliester (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En disquet o CD (ha),Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
Urbanístic, euros/ha

9,05
15,05
16,25
31,85

- Rodalies (Zones A i B) fulls E 1:2.000
- En paper (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En vegetal (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En poliester (full), Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic.
- En disquet o CD (ha),Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
Urbanístic, euros/ha

15,05

21,05
22,25
31,85

- Tot el terme escala 1:5.000
- En paper, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
- En paper, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic
- En vegetal, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
- En vegetal, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic
- En poliester, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis
- En poliester, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic
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48,10
78,15
54,10
84,15
60,10
90,15

Concepte

EUR

- Preus especials per l’adquisició de la totalitat de la
Cartografia
- Sòl urbà (Zona C) escala 1:500, 1:1.000, 1:2.000
- En paper, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic
- En vegetal, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic
- En poliester, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic

691,20
751,30

- Sòl de rodalies (Zones A i B) escala 1:1.000 i 1:2.000
- En paper, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic
- En vegetal, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic
- En poliester, Topogràfic + Parcel·lari + Edificis +
Urbanístic

751,30

1.4. Fotocòpies compulsades de documents. Per pàgina:
a) La primera
b) Les següents

1,80
0,60

1.5. Legitimació de signatures de suport a agrupacions
d’electors o de sol·licitud de consulta popular.
Per cada signatura

1,80

390,70

691,20

1.6. Tom Ordenances Fiscals municipals . Unitat

30,05

1.7. Tom normativa urbanística Pla General. Unitat

30,05

1.8 Canvi de nom de llicència de gual

quota anual

1.9 Autorització venda de productes pirotècnics en local.
Per temporada

350,45

1.10. Còpies de projectes d’obres, suport CD-ROM. Unitat

108,00

1.11. Còpies de plànols cadastrals
2. Certificacions i informes
2.1. Certificacions que expedeixin les oficines municipals
sobre documents o dades corresponents a exercicis
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6,00

Concepte
anteriors a 5 anys
2.2. Justificants que expedeixin les oficines municipals
sobre documents o dades corresponents a exercicis
anteriors a 5 anys

EUR
12,05

6,05

2.3. Informes, a instància de part, amb o sense certificació

43,00

2.4. Qüestionari per a la qualificació d’una activitat

25,00

2.5.Informes del Departament de Seguretat i Convivència
a) Actes amb intervenció d’agents
b) Actes sense intervenció d’agents
c) Fulls d’informació d’accidents

43,00
17,00
18,00

2.6. Senyalitzacions d’alineacions i rasants:
a) En una direcció
b) Per cada direcció més

9,05
30,05

2.7. D’altres serveis urbanístics:
a) Sobre règim de finques
b) Projectes de reparcel·lació quan siguin elaborats
pels tècnics municipals. Per Ha i com a mínim

1.502,55

2.8. Certificats cadastrals descriptius i gràfics referits a
unitat urbana, per document

12,05

2.9. Certificats cadastrals que incorporin dades d’una
antiguitat superior a cinc anys, per document

30,05

30,05

2.10. Etiquetes de les bases de dades municipals
Preu per etiqueta

0,10

2.11. Llistat de les bases de dades municipals.
A partir de 15 registres, preu per registre

0,05

2.12. Certificació d’autenticitat de les obres de Joan
Abelló Prat - Import fix

300,00

La informació facilitada per etiquetes i/o llistats de les bases de dades municipals es farà
sempre d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal i normativa concordant.
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Els drets per cada petició de recerca d'antecedents seran abonats encara que el resultat sigui
negatiu.
Concepte

EUR

3. Proves selectives i contractació
3.1. Bastanteig de poders

15,05

3.2. Drets de presentació proves selectives
Per cada proposició per prendre part en proves
selectives de personal: i/o contractacions:
- Grups A1 i A2
- Grup C1
- Grups C2 i AgPr

14,00
11,00
7,00

4. Altres
4.1. Comandaments per a les pilones instal·lades a la via
pública:
4.1.a) Comandament per la segona i ulteriors unitats
4.1.b) Targetes per la segona i ulteriors unitats
4.2. Drets d’utilització de fotografies propietat de l’Ajuntament:
Per cada fotografia
4.3. Gestió de les targetes d’armes
Per cada targeta

35,00
13,71

3,00

20,00

Article 8. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la
tarifa d'aquesta taxa.

Article 9. Acreditament
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.

2.

En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal
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d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi
en benefici seu.

Article 10. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la meritació,
i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de
jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no
s'ha satisfet la quota tributària corresponent.

Article 11. Aplicació als organismes autònoms
1. Les taxes regulades en aquesta ordenança son d’aplicació també pels organismes
autònoms municipals.
2. La gestió i recaptació de la taxa correspondrà, en el seu cas, a l’organisme autònom
corresponent.
3. L’import de la recaptació d’aquesta taxa formarà part del pressupost d’ingressos de
l’organisme gestor.

Article 12. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 13. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres lleis d’aplicació, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Article 14. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigents
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.2
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE
L'ESCUT DEL MUNICIPI

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2'd'abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la Taxa per la utilització de l'escut del municipi, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per a utilitzar l'escut del
municipi en plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres,
logotips, etiquetes i d'altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància
dels interessats.

2.

No estarà subjecta a aquesta taxa la utilització de l'escut del municipi que aquest
Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori.

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'autorització per a
l'ús de l'escut del municipi.

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 tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general
tributària.
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Article 5. Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que
explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli, així com, els taxis i els
vehicles de lloguer de passatgers, per tractar-se d’un servei públic amb l’ús obligatori del
mateix.
Article 6. Quota tributària
1.

2.

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual per la
concessió de l'autorització i per la utilització de l'escut d'acord amb la tarifa següent:
Concepte

EUR

a) Per la concessió de l’autorització
b) Per autorització i any

30,05
18,05

Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys, transcorreguts aquests
s'haurà de sol·licitar una nova autorització.

Article 7. Acreditament
1.

En els casos als quals es refereix la lletra a) del número 1 de l'article anterior, la taxa
s'acredita i neix l'obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi l'ús de
l'escut del municipi.

2.

La quota anual per la utilització de l'escut s'acreditarà inicialment el mateix dia a
partir del qual s'entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada
any.

3.

En el supòsit d’alta o baixa de l’autorització, la quota serà prorratejable per
trimestres naturals.

Article 8. Declaració
1.

L'autorització per utilitzar l'escut del municipi s'atorgarà a instància de part i, una
vegada concedida, s'entendrà tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu titular
no hi renunciï expressament.

2.

La concessió de l'autorització de l'ús de l'escut del municipi s'entendrà atorgada a la
persona o l'entitat que l'hagi sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin hauran
d'obtenir novament l'autorització i pagar les quotes corresponents per aquesta taxa.
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Article 9. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a
l'acreditament, i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.

Article 10. Ingrés de la taxa
1.

Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització el pagament de la quota
s'efectuarà mitjançant prèvia liquidació per a ingrés directe que inclourà la que
assenyala l'article 6.1.a) i la quota anual de l'exercici en el que es realitza la concessió
referida article 6.1.a), i que es notificarà degudament perquè hom procedeixi al seu
ingrés en els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

2.

En els anys següents al de la concessió o successió de l'autorització, la quota que
assenyala l'article 6.1.b) s'ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis de
recaptació d'aquesta mena de liquidacions.

Article 11. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació, d'aquesta taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
general tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 12. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.

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
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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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.3
TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada
Llei.

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 les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència
el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, 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) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part
d) Us i explotació de les llicències
e) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes
CiD

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents 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.

97

Ajuntament de Mollet del Vallès

Article 4. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general
tributària.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del
servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:
Concepte

EUR

1. Concessió i expedició de llicències

691,00

2. Autorització per a la transmissió de llicències:
2.1. Transmissions “inter vivos”
2.2. Transmissions “mortis causa”

692,00
140,00

3. Us i explotació de llicències . Per unitat i any
4. Sol·licitud per la suspensió provisional de llicència
5. Autorització canvi vehicle

84,00
15,00
38,00

Article 6. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita en el moment en què s'iniciï la realització de l'activitat administrativa que
constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici.
S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta, o es refereix singularment, al
subjecte passiu donant lloc a l'existència posterior de la realització del fet imposable.
A aquest efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de presentació de
la sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan de
l'Ajuntament de procedir d'ofici.
Article 8. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la meritació,
i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
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La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
La suspensió provisional de llicència d’autotaxi es tramitarà a instància de l’interessat i no
podrà excedir el termini en quatre anys.

Article 9. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 10. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 11. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.4
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa
per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública,
que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article
57 de l'esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de:
a) Recollida i retirada de la via pública o d'altres espais públics, amb trasllat i permanència
en el dipòsit habilitat d'aquells vehicles que siguin immobilitzats o retirats, de conformitat
amb la normativa estatal i municipal sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial
b) Permanència dels vehicles en el lloc habilitat com a dipòsit municipal
c) Immobilització del vehicle a la via pública o d’altres espais públics sense trasllat al
dipòsit habilitat, de conformitat amb la normativa estatal i municipal sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària
d) Permanència dels vehicles immobilitzats en vials i espais públics
e) Permanència en el dipòsit habilitat de mobles i estris
f) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix:
a) Quan a partir de l'aplicació de l'article 70 i 71 del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i articles 57 i següents de l'ordenança
municipal de circulació de vehicles i vianants, un vehicle hagi de ser immobilitzat o
retirat de la via pública o altres espais públics.
b) A partir del moment en que es sol·liciti la prestació del servei de dipòsit dels moble o estris.
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Article 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els titulars del vehicle immobilitzat o retirat i
subsidiàriament el conductor o la persona física o jurídica i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅liciti la prestació del servei
de dipòsit de mobles i/o estris.
2. S’acreditarà l’anterior amb la presentació del permís de conduir, el permís de
circulació i el DNI.
3. Els vehicles immobilitzats o retirats no es lliuraran als seus propietaris o conductors si
no s'acredita el pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança.
4. El pagament d'aquesta taxa no exonera del pagament de la sanció que sigui procedent
per infracció de les normes de circulació.

Article 5. Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
Concepte

EUR

1. Per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
1.1. Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars)
1.2. Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars)

51,11

115,79

Quan el conductor pugui disposar del vehicle abans que la grua iniciï
la seva marxa, estant enganxat, les tarifes anteriors es reduiran en un
60%.
2. Pel dipòsit del vehicle
2.1. Per fracció horària (0 h a 24 h) i per qualsevol tipus de vehicle
L’import màxim per acumulació de hores serà l’equivalent a un dia
natural.

1,66

Solament en el primer dia natural i per a tots els vehicles, les dues
primeres hores d’estada en el dipòsit seran gratuïtes.
2.2. Per dia natural
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars).
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos,
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8,15
16,45

Concepte

EUR

camions, furgonetes, tractors i similars).
L’import màxim per acumulació de dies naturals serà l’equivalent a un
mes.
2.3. Per mes
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars).
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars).

160,56
325,36

3. Per immobilització de vehicles als vials públics
3.1. Immobilització de vehicles
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars)
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turismes, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars)
3.2. Permanència a la via pública
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors,
motocarros i similars)
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turismes, autobusos,
camions, furgonetes, tractors i similars)
4. Retirada d’embalums
5. Dipòsit de mobles i estris. Per m3 o fracció

27,83
72,69

9,72
17,07

90,75
4,84

Article 6. Normes de gestió i recaptació
1. 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.
2. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit
(IVA) que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.
3. La inspecció d'aquesta taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Article 7. 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
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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.5

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local i per l'article 57
de la Llei 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 per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat
amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les
activitats i instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
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 Mollet del Vallès s'ajusten al marc
normatiu integrat per: la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996
(DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental (en endavant LIIA), el Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la LIIA (en endavant
RIIA), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i la Ordenança Reguladora de la Intervenció
Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions, publicada al Butlletí
Oficial de la Província núm.184, de 3 d’agost de 1999.
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 3r. Subjectes passius
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.
Article 4t. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei
general tributària.
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Article 5è. Beneficis fiscals
S’aplicarà una taxa reduïda del 75 % sobre les tarifes contingudes en aquest article per a
les activitats i instal·lacions l’objecte de les quals estigui inclòs en l’àmbit del
desenvolupament del treball social i/o que promoguin la reinserció social sempre i quan
justifiquin haver formalitzat contracte laboral a un nombre de treballadors entre 3 i 10 en
el termini dels 30 dies posteriors a l’inici de l’activitat
Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
Concepte

EUR

1. Procediment de certificació de compatibilitat del projecte amb el
planejament urbanístic
2. Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals
tipus A i B)
3. Procediment d’autorització ambiental de les activitats incloses a
l’Annex I de la LIIA o norma que modifiqui dit annex
4. Procediment de llicència municipal ambiental tipus A,
corresponent a les activitats incloses a l'Annex II.1 de la LIIA o
norma que modifiqui dit annex
5. Procediment de llicència municipal ambiental tipus B,
corresponent a les activitats incloses a l'Annex II.2 de la LIIA o
norma que modifiqui dit annex, i aquelles activitats no incloses
en cap annex que tinguin incidència ambiental (activitats
classificades)
6. Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les
activitats incloses a l'Annex III de la LIIA o norma que modifiqui
dit annex, llevat de les activitats d'argentament de miralls i
clínica veterinària
7. Procediment de comunicació prèvia
8. Procediment corresponent a llicència d’obertura d'establiments
regulada al ROAS, per a les activitats innòcues que portin
aparellada la realització d'obres que requereixin la presentació
d'un projecte tècnic
9. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental de
tipus A
10. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental
tipus B
11. Procediment de revisió del permís municipal ambiental
12. Procediment de control inicial d’activitats i instal·lacions
13. Procediment de control periòdic d’activitats i instal·lacions
14. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials
de les activitats i instal·lacions

106

Ajuntament de Mollet del Vallès

555,00
785,00
2.025,00

3.435,00

2.025,00

1.245,00
790,00

1.245,00
2.185,00
1.245,00
765,00
370,00
785,00
785,00

Concepte

EUR

15. Canvi de nom de llicències d’activitats i instal·lacions
16. Procediment d’adequació a la LIIA, corresponent a les activitats
incloses a l’Annex I de la LIIA o norma que modifiqui dit
annex
17. Procediment d’adequació a la LIIA, corresponent a les activitats
incloses a l’Annex II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit
annex
18. Procediment d’adequació a la LIIA, corresponent a les activitats
incloses a l’Annex II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit
annex
19. Procediment d’adequació a la LIIA, corresponent a les activitats
incloses a l’Annex III de l’ordenança municipal reguladora de
la intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions o norma que modifiqui dit annex

365,00

1.245,00

2.185,00

1.245,00

785,00

Normes d’aplicació de les tarifes:
1. Per les cessions i els traspassos de negocis es satisfaran les mateixes tarifes que els
establiments de nova obertura, a excepció dels supòsits següents:
a) Les transmissions per actes “inter vius” o per causa de mort entre cònjuges i familiar de
primer grau.
b) Els supòsit de simple canvi de titularitat i sempre que no impliqui variació de l’epígraf
i/o activitat, ni ampliació d’activitat. Es té que acreditar que l’anterior titular havia
obtingut llicència i aquesta no té més de cinc anys d’antiguitat en el moment de la
sol·licitud o de l’acta d’inici de l’expedient, en altre cas es tramitarà un nou expedient,
causant les taxes corresponents.
c) Els trasllats temporals o reobertures ocasionats per esfondrament de la finca, enderroc,
incendis, inundacions, o altres catàstrofes, així com també els trasllats motivats per
expropiacions per part de l’Administració.
d) El canvi de titularitat de negocis motivats per la transformació de la forma jurídica de
les Societats, en les quals no canviïn els socis que la constitueixen. En aquest supòsit es
troben, entre d’altres, les societats unipersonals, en que el soci sigui l’antic titular de
l’activitat.
En tots aquest supòsits s’abonaran els drets de tramitació de canvi de nom de llicència, que
es recullin en la tarifa 15.
2. L’abonament de les tarifes 3, 4, 5 i 6 inclouran una visita de control inicial d’activitats i
instal·lacions, pel tècnic municipal corresponent. La resta de visites de control inicial es
liquidaran d’acord amb el que estableix la tarifa 12.
3. En els supòsits que l’informe tècnic sobre el projecte presentat hagi estat negatiu, els
subjectes passius hauran d’abonar un 25% addicional sobre la quota establerta perquè
l’administració municipal realitzi un segon informe.
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Article 7è. Acreditament
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.
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.
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.
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 desestimació del sol·licitant
després que s'hagi resolt el procediment corresponent.
Si la renúncia o desestimació del sol·licitant es produeix abans de haver-se resolt el
procediment i l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament, s’haurà de liquidar el
50% de les quotes establertes a les tarifes.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
La taxa s’exigirà 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 el document acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la
taxa.
En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9è. Inspecció i recaptació.
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a la determinació de
les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la Llei
general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
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.
Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LIIA que es portin a
terme per via legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament
incorporades al contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit
d'aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén
referida en tot cas als annexos I, II.1, II.2 i III del RIIA.
També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la LIIA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a través
d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim, a tots els
annexos i nomenclàtors aprovats pel RIIA.
Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.6
TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per
aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 i
20.4.h) de l'esmentada Llei.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa,
que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 178 de
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, Text refós aprovat per Reial Decret
1346/1976, de 9 d'abril, i que s'hagin de realitzar en el terme municipal, s'ajusten a les
normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla
General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació
que es realitzin en l'interior dels habitatges.
3. Tampoc estaran subjectes a aquesta taxa les obres següents:


Construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per donar-se circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de treball que justifiquin aquesta declaració.



Obres d’implantació d’energies renovables en edificis ja existents, sempre que
signifiqui la no utilització de PVC en conduccions elèctriques i en la fusteria.



Obres que fomentin el consum eficaç de l’aigua i/o recollida d’aigua de pluja, sempre
que no signifiquin la utilització de PVC en les conduccions.



Obres destinades a l’adequació de mesures d’aïllament acústic i/o tèrmic.

Article 3r. 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.
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2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els
contractistes de les obres.
Article 4t. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei
general tributària.
Article 5è. 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, local o instal·lació quan es tracti de la primera
utilització dels edificis i de la modificació del seu ús
c) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via
pública
2. Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou el que
correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària serà el resultat d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable:
a) 1,50 per cent, en el supòsit 1.a) i b) de l'article anterior
b) 10,20 EUR per m2 de cartell, en el supòsit 1.c) de l'article anterior
c) 30,05 EUR per instal·lació de grua
d) Llicències de primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general,
destinades o no a habitatges: 31,30 EUR
e) Parcel·lacions urbanístiques:186,35 EUR
f) Assabentat d’obra: 30,00 EUR
La modificació d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50% de la quota
establerta i resultant de l’apartat a) de l’article 5
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En els supòsits que l’informe tècnic sobre el projecte presentat hagi estat negatiu, els
subjectes passius hauran d’abonar un 25% addicional sobre la quota establerta perquè
l’administració municipal realitzi un segon informe.
La quota mínima a satisfer per qualsevol dels supòsits esmentats en els apartats a) serà de
30,05 EUR.
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència,
les quotes que s'hauran de liquidar seran el vint per cent de les que s'assenyalen en el
número anterior, i com a mínim 30,05 EUR, sempre que l'activitat municipal s'hagués
iniciat efectivament.
Article 7è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en
la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte
passiu la formulava expressament.
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent,
la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si
l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició
en el cas que no fossin autoritzables.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la concessió
de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte
presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la
llicència.
Article 8è. 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
formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un
pressupost de les obres que s'han de realitzar, com 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 modificava o s'ampliava 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.
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Article 9è. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l 'import total de la quota tributària amb anterioritat a la
meritació, i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació definitiva es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades d’acord amb l’article 6.2 i prèvia sol·licitud de l’interessat.
Article 10è. Placa
La placa on consti la llicència, quan calgui, que serà subministrada per l'Ajuntament, al
preu de 7,70 EUR. i les cartes de pagament, o fotocòpies d'una i altres, a més d'un
exemplar del projecte aprovat amb la signatura del facultatiu municipal i de la Corporació,
o una còpia autenticada amb la signatura del cap del respectiu servei tècnic municipal, i
altres documents que s'especifiquen a l'article 38 de l'Ordenança d'Edificació, obraran en el
lloc de les obres mentre aquestes durin, per tal de poder ser exhibides a petició de
l'inspector municipal o a requeriment dels agents de l'autoritat municipal, els quals en cap
cas no podran enretirar-les, donat que la permanència d'aquests documents a les obres és
inexcusable.
Article 11è. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 12è. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
general tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per
al seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 13è. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.7
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb
allò que es disposa en els articles 15a 19 i 20.4.t) del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua, que es
regirà per aquesta ordenança.

Article. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el subministrament municipal d'aigua, el qual comprèn
els següents conceptes:
a) Contractació del servei, incloses les operacions necessàries de col·locació o trasllat de
comptadors i verificació de les instal·lacions
b) Connexió de la instal·lació de l'abonat a la xarxa de distribució municipal, amb els seus
elements auxiliars
c) Proveïment d'aigua per a ús domèstic
d) Proveïment d'aigua per a ús industrial
e) Conservació i manteniment de les instal·lacions

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, que hagin subscrit un
contracte amb l’empresa subministradora del servei pels serveis o les activitats,
prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals i/o establiments, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
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
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Article 4. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general
tributària.

Article 5. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l'annex.
2. Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren a l'annex.
3. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 6. Obligació al pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de col·locació o trasllat de comptadors, verificació de les
instal·lacions o connexió a la xarxa de distribució, en el moment de sol·licitar el
servei corresponent
b) Quan es tracti de proveïment d'aigua o conservació i manteniment instal·lacions, el
primer dia de cada trimestre natural
2. El pagament de les taxes regulades per les Tarifes 3 (Proveïment d'aigua d'ús
domèstic), 4 (Proveïment d'aigua d'ús industrial) i 5 (Conservació i manteniment de
les instal·lacions) es realitzarà per trimestres naturals vençuts, en el moment de la
presentació, al qui estigui obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.

Article 7. Aplicació de la tarifa reduïda
1. S’estableix una tarifa reduïda, per sota de la fixada a l’annex, acordant una bonificació
del 95% del primer i segon bloc de consum de la tarifa pel proveïment d'aigua d'ús
domèstic, tot imputant-lo al corresponent capítol pressupostari, de la que podran
beneficiar-se els contribuents que reuneixen les següents condicions:
a) Que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb ell,
no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5 vegades l’IPREM (indicador público de
renta de efectos múltiples) vigent en el moment d'acordar-se la concessió de la tarifa
reduïda, pel coeficient que fixa l'escala següent:
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Nombre de persones
Coeficient
(inclòs l'interessat)
1 ..……............
1,00
2 ........……......
1,00
3 .........…….....
1,00
4 ..........……....
1,10
5 ........……......
1,25
6 ..........……....
1,40
7 ........……......
1,50
8 .........…….....
1,55
9 .......…….......
1,60
10 ........…….....
1,65
b) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin, en total, més
d'una finca de propietat, la qual només ha de ser destinada a residència habitual d'aquell.
Es considerarà única finca encara que la habitatge habitual disposi d’una plaça
d’aparcament.
c) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no posseeixen més d'un
vehicle automòbil.
d) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin cap altre mitjà de
fortuna.
e) Consumir un màxim de 4 m3 per persona i mes.
2. Aquesta tarifa reduïda només es podrà concedir prèvia sol·licitud del subjecte passiu i
sempre que s'acompleixin els requisits previstos en aquesta ordenança.
3. Per tal d'acollir-se a aquesta tarifa reduïda, els interessats podran presentar la
sol·licitud al llarg de l'exercici en curs. Les sol·licituds sorgiran efecte a partir de la
següent facturació a aquella en la que es sol·licita. En qualsevol cas, es remetrà
notificació expressa al sol·licitant, amb indicació de la concessió i termini de validesa,
o la denegació i els motius, en el seu cas, pel qual es denega"
4. Les sol·licituds s'entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva
presentació en el Registre General de l'Ajuntament sense que recaigui resolució
expressa.
5. La resolució de les sol·licituds d'aplicació de tarifa reduïda correspondrà a la Junta de
Govern Local. Els terminis de validesa tindran la condició de màxims podent-se
reduir en funció de les característiques de cada cas en concret:
Pensionistes i jubilats: 4 anys
Resta de sol·licitants: anual
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6. La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa determinant
de la concessió de la tarifa reduïda, autoritza a la Junta de Govern Local per revisarla d'ofici, amb efectes des del moment en què l'esmentada modificació es produeixi.
7. La Junta de Govern Local podrà disminuir el tipus de reducció de la tarifa sempre que
el volum de les sol·licituds admeses no pugui ser cobert amb la quantitat
pressupostada en el capítol corresponent.

Article 8. Ampliació del primer i segon bloc de consum d’aigua d’ús domèstic, a abonats
que convisquin més de quatre persones al mateix habitatge
S’estableix l’ampliació del primer i segon bloc de consum d’aigua d’ús domèstic
(contemplades a l’apartat 3.1 i 3.2 de l’annex de tarifes d’aquesta ordenança) en 9
m3/trimestre/número de membres del nucli familiar d’excés de quatre que convisquin en
l’habitatge, a favor de les persones que obtinguin la deducció del cànon de l’aigua, pel mateix
concepte, atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, i serà d’aplicació al rebut següent a la data de notificació de la
corresponent resolució.”

Article 9. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de
Taxes i Preus Públics i altres Disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.”
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Annex de tarifes
Taxa pel subministrament d'aigua
Concepte
1. Contractació del servei
1.1. Noves contractacions
1.2. Subrogacions de contractes vigents i trasllat de contracte
1.3. Trasllat de comptador

EUR

129,06
14,92
75,46

2. Drets de connexió de la instal·lació a la xarxa de distribució
municipal
2.1. Drets de connexió d'habitatge en un edifici familiar
2.2. Drets de connexió de cada habitatge en un edifici
plurifamiliar
2.3. Drets de connexió d’indústries

114,17

3. Proveïment d'aigua d'ús domèstic; Per m3
3.1. Fins a 25 m3 per trimestre
3.2. De 25 a 40 m3 per trimestre
3.3 De 40 a 54 m3 per trimestre
3.4 Excés més de 54 m3

0,2672
0,3866
0,5753
0,6722

4. Proveïment d'aigua d'ús industrial; Per m3
4.1. Fins a 1.000 m3 per trimestre
4.2.. Excés de 1.000 m3 per trimestre

0,5228
0,8313

5. Conservació i manteniment instal·lacions. Al mes, en funció del
diàmetre de comptador:
5.1. Fins a 13 mm de diàmetre
5.2 De 15 mm
5.3 De 20 mm
5.4 De 25 mm
5.5 De 30 mm
5.6 De 40 mm
5.7 De 50 mm
5.8 De 65 mm
5.9 De 80 mm
5.10 De 100 mm

2,20
4,41
7,32
10,27
14,65
29,38
44,14
58,83
75,01
102,93

6. Realització i col·locació de ramals, escomeses, comptadors i
reobertura de subministrament d’aigua
6.1. Escomeses domèstiques unifamiliars
Ramals de 20 mm amb obra civil
Ramals de 25 mm amb obra civil

506,58
543,00
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37,72
25,81

Concepte
Ramals de 30 mm amb obra civil
6.2. Escomeses domèstiques plurifamiliars
Ramals de 40 mm amb obra civil
Ramals de 60 mm amb obra civil
Ramals de 80 mm amb obra civil
6.3. Escomeses domèstiques unifamiliars
Ramals de 20 mm sense obra civil
Ramals de 25 mm sense obra civil
Ramals de 30 mm sense obra civil
6.4. Escomeses domèstiques plurifamiliars
Ramals de 40 mm sense obra civil
Ramals de 60 mm sense obra civil
Ramals de 80 mm sense obra civil
6.5. Instal·lació de comptadors individuals
Comptador de 13 mm amb jocs d’aixetes
Comptadors de 15 mm amb jocs d’aixetes
Comptadors de 20 mm amb jocs d’aixetes
6.6. Reobertura de subministrament d’aigua
Tràmit de tallament i reobertura del subministrament

EUR
595,48
818,24
1.148,11
1.658,98
283,82
321,30
373,78
477,67
749,70
1.260,57
112,46
118,88
140,30
33,20

Normes d'aplicació i gestió de les tarifes:
a) La contractació del servei inclou les operacions necessàries de col·locació o trasllat de
comptadors i verificació de les instal·lacions.
b) Si la connexió de la instal·lació de l'abonat a la xarxa de distribució municipal comportés
la realització d'obres de presa d'aigua o obres damunt de la xarxa, o de qualsevol tipus,
que hagin de ser realitzades pels serveis municipals, aquestes aniran a càrrec del
sol·licitant i seran tarifades d'acord amb un pressupost ajustat als preus vigents en el
sector de la construcció
c) El proveïment d'aigua d'ús domèstic només inclou subministrament a habitatges.
d) El proveïment d'aigua d'ús industrial inclou el subministrament a locals i edificis destinats
a indústries, comerços, bars, tallers i, en general, a qualsevol altra activitat econòmica
exclosa la residencial.
e) La tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions s'aplicarà tant als
subministraments d'ús domèstic com als d'ús industrial, i s'estableix en funció del
diàmetre de comptador.
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f) En els casos de subministraments esporàdics per obres, regs, etc., serà aplicada la Tarifa 4
(Proveïment d'aigua d'ús industrial), independentment dels imports que siguin exigits
d'acord amb aquesta ordenança.
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Ordenança Fiscal núm. 2.8
TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat 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 el Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present
Ordenança.

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans domiciliaris

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels
serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges
particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes i les
deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament,
requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals
com:

a) Recollida de no qualificats de domiciliaris ni comercials i els urbans d’indústries,
hospitals i laboratoris
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Recollida de runes d'obres
d) 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, locals
i/o establiments situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi,
bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals i/o establiments, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són beneficiaris del servei.
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Article 4. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general
tributària.
Article 5. Exempcions
No es concedirà cap exempció en l'exacció d'aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària
Les quanties de les taxes regulades en aquesta Ordenança són les que es fixen a les tarifes que
figuren a l’annex.

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals 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 trimestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb
posterioritat a aquesta data, la primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre
següent.

II. Taxa per la prestació del servei municipal de recollida, tractament i eliminació de residus
comercials.

Article 9. Gestió de la taxa per recollida selectiva de residus comercials de paper i cartró
1. El Servei de recollida selectiva de paper i cartró comercials és de recepció obligatòria
per a tots els establiments i locals comercials i de serveis que generen quantitats
significatives de paper i cartró, a excepció dels següents:
a) Els establiments i locals que acreditin tenir contractat aquest servei amb un gestor
autoritzat per l’Agència Catalana de Residus. Aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant la presentació de la còpia del contracte i les factures corresponents.
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b) Els establiments i locals que generen petites quantitats de paper i cartró, que a efectes
de la taxa seran assimilats a domicilis i se’ls repercutiran les tarifes dels epígrafs 2 i 3
del quadre de tarifes de la taxa que figura a l’article 6è d’aquesta ordenança. A efectes
indicatius, es consideren inclosos en aquest grup els establiments i locals que
desenvolupen les activitats següents:
-

Activitats professionals ubicades als domicilis de les persones físiques
Agències de prestació de serveis domèstics i similars
Bugaderies, tintoreries i similars
Carboneries
Consultoris mèdics, dentals i de psicologia
Estudis fotogràfics, sense venda de material fotogràfic
Fusteries
Joieries
Lloguer de vídeos
Marmolisteries
Matalasseries
Perruqueries, barberies i centres d’estètica, sense venda de productes
Reparació d’electrodomèstics, sense venda de productes ni servei d’instal·lació
dels mateixos
- Sastreria i confecció
- Serveis de sanejament, neteja i similars
- Serveis informàtics (desenvolupament i/o venda de programari i tractament de
dades), sense venda de maquinari informàtic
- Tapisseries
- Vendes i/o prestació de serveis mitjançant màquines automàtiques i similars
- Vendes per catàleg
- Altres similars

2. L’analogia i la significació de la quantitat de paper i cartró generada per l’establiment,
a efectes de l’aplicació de les excepcions recollides al paràgraf anterior, seran
apreciades en tot cas per l’administració municipal.
3. La prestació de la recollida selectiva de paper i cartró de més de 1200 m2, es realitzar
sempre que sigui possible, segons la capacitat del servei de recollida.

Article 10. Acreditament

1. La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials
es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; 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. Per l’aplicació de la taxa del servei de recollida selectiva de residus comercials,
s’estableix l’obligació de tots els locals i establiments de nova obertura sotmesos a
llicència municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental a
fer una declaració de producció de residus.
5. Els locals i establiments en funcionament disposaran d’un termini de dos mesos a partir
de l’entrada en vigor de la present ordenança per a presentar la referida declaració. En cas
contrari, l’Ajuntament procedirà a estimar el residu generat, a efectes de liquidació de la
taxa.

Article 11. Quota tributària
Les quanties de les taxes regulades en aquesta Ordenança són les que es fixen a les tarifes que
figuren a l’annex.

III. Normes d’aplicació

Article 12. 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 del primer trimestre.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matricula, 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.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, mitjançant un rebut derivat de
la matrícula.
4. El cobrament de les quotes de recollida de residus del mercat setmanal serà en un únic
termini mitjançant l’ingrés de la totalitat, o bé, mitjançant rebut domiciliat, en dos
fraccionaments sense recàrrec, o bé en un sol pagament domiciliat, sense recàrrec,
sent prorratejable per semestres naturals en cas d’alta o baixa definitiva.
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Article 13. Aplicació de la tarifa reduïda
1. Podran beneficiar-se de la tarifa reduïda els contribuents que reuneixen les següents
condicions:
a) Que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb ell,
no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5 vegades el IPREM (indicador públic de
renda d’efectes múltiples) vigent en el moment d’acordar-se la concessió de la tarifa
reduïda, pel coeficient que fixa l’escala següent:
Nombre de persones
(inclòs l’interessat)
1 ..............
2 ..............
3 ..............
4 ..............
5 ..............
6 ..............
7 ..............
8 ..............
9 ..............
10 ..............

Coeficient
1,00
1,00
1,00
1,10
1,25
1,40
1,50
1,55
1,60
1,65

b) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin, en total, més
d’una finca de propietat, la qual només ha de ser destinada a residència habitual d’aquell.
Es considerarà única finca encara que la habitatge habitual disposi d’una plaça
d’aparcament.
c) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no posseeixen més d’un
vehicle automòbil.
d) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin cap altre mitjà de
fortuna.
2. Aquesta tarifa reduïda només es podrà concedir prèvia sol·licitud de l’abonat i sempre
que s’acompleixin els requisits previstos en aquesta ordenança.
3. Per tal d’acollir-se a aquesta tarifa reduïda, els interessats podran presentar la
sol·licitud al llarg de l'exercici en curs. Les sol·licituds sorgiran efecte a partir de la
següent facturació a aquella en la que es sol·licita. En qualsevol cas, es remetrà
notificació expressa al sol·licitant, amb indicació de la concessió i termini de validesa,
o la denegació i els motius, en el seu cas, pel qual es denega.

4. Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva
presentació en el Registre General de l’Ajuntament sense que recaigui resolució
expressa.
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5. La resolució de les sol·licituds d'aplicació de tarifa reduïda correspondrà a la Junta de
Govern Local. Els terminis de validesa tindran la condició de màxims podent-se
reduir en funció de les característiques de cada cas en concret:
Pensionistes i jubilats: 4 anys
Resta de sol·licitants: anual
6. La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa determinant
de la concessió de la tarifa reduïda, autoritza a la Junta de Govern Local per revisar-la
d’ofici, amb efectes des del moment en què l’esmentada modificació es produeixi.
7. La Junta de Govern Local podrà disminuir el tipus de reducció de la tarifa sempre que
el volum de les sol·licituds admeses no pugi ser cobert amb la quantitat pressupostada
en el capítol corresponent.

Article 14. Subvencions per la utilització del servei de deixalleria
A les persones físiques que siguin beneficiàries d’una subvenció municipal per la utilització
del servei de deixalleria, la quantia de la subvenció es reduirà de l’import de la taxa per
recollida de residus corresponent al quart trimestre de cada any.

Article 15. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres lleis reguladores dels procediments tributaris i recaptatoris, així com
en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i en l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació.

Article 16. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.

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.
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Disposició Final
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES
Les tarifes aplicables seran les següents:
Concepte
1. Servei de recollida de residus municipals ordinaris.
Per unitat i any
1.1. Domicilis particulars
1.2. Establiments comercials d’alimentació
1.3. Bars
1.4. Establiments comercials de més de 2.000 m2
1.5. Altres establiments comercials i terciaris
1.6. Indústries d’1 a 5 treballadors
1.7. Indústries de 6 a 25 treballadors
1.8. Indústries de 26 a 50 treballadors
1.8. Indústries de 51 a 200 treballadors i restaurants
1.10. Indústries de més de 200 treballadors i autoserveis

EUR

134,40
412,13
487,03
2.288,15
271,14
412,01
539,01
637,28
834,89
1.031,18

Els tallers o comerços units amb el domicili tributaran per la tarifa corresponent al taller o al
comerç.
2. Servei de deixalleria
L’import anual que fixi la corresponent ordenança del Consorci per a la Gestió dels residus
del Vallès Oriental
3. Servei de recollida selectiva domiciliària
L’import anual que fixi la corresponent ordenança del Consorci per a la Gestió dels residus
del Vallès Oriental.

Concepte

EUR

4. Servei de recollida selectiva de residus comercials de paper i cartró
Per establiment i any:
4.1. Establiments fins a 25 m2
4.2. Establiments de 26 m2 fins a 49 m2
4.3. Establiments de 50 m2 99 m2
4.2. Establiments de 100 fins a 249 m2
4.3. Establiments de 250 fins a 399 m2
4.4. Establiments de 400 fins a 699 m2
4.5. Establiments de 700 fins a 899 m2
4.6. Establiments de 900 fins a 1.200 m2
4.7. Establiments més de 1.200 m2
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149,66
217,00
255,29
273,83
292,41
313,28
335,23
358,72
519,64

5. Servei de recollida de residus del mercat setmanal
Per parada i any
5.1. Parades de venda de fruita i verdura
5.2. Parades de venda d’altres productes

6. Tarifa reduïda
Per unitat i any
Domicilis particulars

7. Tarifa Servei puntual
Per establiment, hora i servei
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EUR

389,24
166,82

2,57

81,60

Ordenança Fiscal núm. 2.9
TAXA PER SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb el que es
disposa en 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, aquest Ajuntament estableix la Taxa per serveis
funeraris i cementiri, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposa l'article 57 del esmentat text legal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) La prestació de serveis de pompes fúnebres.
b) La prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a
enterraments; permisos de construcció de panteons, nínxols, columbaris o sepultures;
ocupació d'aquests panteons, nínxols, columbaris o sepultures; reducció, incineració;
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais
destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb el que es
preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a
instància de part.
c) L'atorgament de drets funeraris, així com les incidències derivades del mateix (pròrrogues,
canvis de titularitat, lliurament de títols, etc).

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les tarifes:
a) En els serveis fúnebres, els familiars i, en el seu defecte, els hereus o legataris del difunt,
o altres contractants que procedeixi en dret, entre ells, les companyies d'assegurances que
contractin serveis complets.
b) En els serveis de cementiri, els adquirents de drets funeraris, llurs titulars o tenidors o els
sol·licitants, segons es tracti de primera adquisició o posteriors transmissions de drets
funeraris, d'actes dimanants del dret funerari o de la prestació del servei.
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Article 4. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin en relació a:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la
família dels finats
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna

Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

Concepte

EUR

1. Drets funeraris
1.1. Nínxol
a) Concessió inicial de drets funeraris de nínxol per un termini
de 50 anys
b) Pròrroga de la concessió inicial, per un termini de 25 anys
c) Lloguer de nínxol per 5 anys
d) Pròrroga de 5 anys del lloguer de nínxol
e) Lloguer de nínxol per 10 anys
1.2. Nínxol de cendra (columbari)
a) Concessió inicial de drets funeraris de nínxol de cendra per
un termini de 50 anys
b) Pròrroga de la concessió inicial, per un termini de 25 anys
c) Lloguer de nínxol de cendra per 5 anys
d) Pròrroga de 5 anys del lloguer de nínxol de cendra
e) Lloguer de nínxol de cendra per 10 anys
1.3. Canvi de titularitat
1.4. Lliurament de títol i/o còpies
1.5. Drets d’inhumació
1.6. Drets de dipòsit de cadàvers i utilització de cambra
frigorífica, per dia
El canvi de titularitat de drets funeraris, a l’empara de l’article 48 del
Reglament del cementiri municipal, només suposarà el pagament de la
tarifa 1.3
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801,20
400,60
92,00
92,00
125,80

400,60
201,00
46,50
46,50
63,00
19,20
11,20
39,50
26,60

Concepte

EUR

2. Serveis funeraris
2.1. Serveis per a adults
a) Servei núm. 1
b) Servei núm. 2
c) Servei núm. 3
d) Servei núm. 4
e) Servei núm. 5
f) Servei núm. 6
g) Servei núm. 7
h) Servei núm. 8
i) Servei núm. 9
j) Servei núm. 10
k) Servei núm. 11
l) Servei núm. 12
m) Servei núm. 13
n) Servei núm. 14
o) Servei núm. 15
p) Servei especial

Gratuït
46,70
147,40
259,50
431,50
533,80
672,40
788,20
977,50
1.201,70
1.472,80
1.838,90
2.249,40
2.626,50
3.566,90
4.794,50

2.2. Serveis per a infants
a) Servei econòmic
b) Servei núm. 21
c) Servei núm. 22
d) Servei núm. 23
e) Servei núm. 24
f) Servei núm. 25
g) Servei núm. 26
h) Servei especial

Gratuït
107,40
182,50
228,00
374,80
563,30
862,90
1.482,80

2.3. Serveis complementaris
a) Cotxes fúnebres
a.1) Número 1
a.2) Número 2
a.3) Número 3
a.4) Número 4
a.5) Número 5
a.6) Número 6

31,60
42,80
84,60
123,40
204,80
325,40

La tarifa del cotxe fúnebre núm. 3 s’aplicarà en concepte de drets
d’entrada en aquells casos en que el cadàver procedeixi d’una altra
població i vagi directament al cementiri de Mollet del Vallès
b) Cotxes de corones
c) Caixes de zenc
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61,80
183,80

Concepte

EUR

2.4. Urnes per a restes
a) Número 1
b) Número 2
c) Número 3

58,10
114,80
191,10

2.5. Drets de tramitació i agència: el 5 % sobre el cost total del servei
2.6. Recollida de cadàvers per ordre judicial

96,80

3. Altres serveis
3.1. Inhumació en nínxol i dipòsit de cadàvers
3.2. Trasllat de despulles dintre del cementiri
3.3. Conducció de despulles dintre de nínxols
3.4. Trasllat de despulles a l’ossera o a fora del cementiri
3.5. Treure i recol·locar làpida
3.6. Inhumació de fetus i òrgans
3.7. Col·locar elements decoratius

45,30
45,30
20,20
26,50
20,20
13,90
16,50

Article 6. Acreditament
L'obligació de contribuir neix en el moment en què s'iniciï la realització de l'activitat
administrativa que constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici.
S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta, o es refereix singularment, al
subjecte passiu donant lloc a l'existència posterior de la realització del fet imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de presentació de
la sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan de
l'Ajuntament de procedir d'ofici.

Article 7. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la meritació,
i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
Article 8. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 9. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 10. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, continuant vigent
mentre no s'acordi la seva derogació o modificació expressa.
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Ordenança fiscal núm. 2.10
TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL
DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb els
articles 20.3 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament, estableix Taxes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local que se'n derivin de l’ocupació i
aprofitament de terrenys d’ús públic, que s'especifica en les tarifes que es contenen en l'annex
de l'article 5, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 d’aquest text legal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes els usos i els aprofitaments directes i indirectes
de la via pública, del sòl, vol, subsòl, terrenys públics o del comú, encara que no tinguin la
condició legal de carrers; els llocs i els espais de lliure accés per al públic.
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 Llei general tributària, a més de les entitats a favor de les quals
s'atorgui les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament en els supòsits als quals es
refereix l’article 2 anterior, sense posseir la respectiva autorització municipal.
Article 4. Categories dels carrers o polígons
a) Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa de l'apartat 2 de l'article 4 següent, les
vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en quatre categories.
b) A efectes d'aplicació de la present Ordenança Fiscal, la categoria de tots els carrers de la
ciutat i la seva qualificació és l’aprovada pel Ple de la Corporació a efectes fiscals.
c) Mentre l'Ajuntament no aprovi una nova classificació de les vies públiques, romandrà en
vigor l'autoritzada actualment. En el cas que l'Ajuntament n'aprovi una de nova, caldrà
entendre que aquesta s'incorpora automàticament a la present Ordenança Fiscal.
d) Les vies públiques que no estiguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última categoria, i
romandran amb aquesta qualificació fins l'1 de gener de l'any següent en què el Ple de la
Corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de vies
públiques.
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e) Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies
públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la
via de categoria superior.

Article 5. Quota tributària
1. Les quanties de les taxes regulades en aquesta ordenança son les que es fixen a les
tarifes que figuren a l’annex.
2. Les tarifes establertes en aquestes taxes no comprenen l’Impost sobre el valor afegit
(IVA), que es repercutirà, en el seu cas, d’acord amb la normativa que el regula.
3. Les associacions i/o entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes i amb
domicili social o delegació a Mollet, gaudiran d’una tarifa reduïda del 5%.

Article 6. Normes de gestió
1. Les taxes regulades en aquesta ordenança son independents i compatibles entre si, per
la qual cosa, el pagament d’una taxa per un concepte no impedeix ni supleix el
pagament d’altra per altre concepte quan es donin els diferents fets imposables.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes annexes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps
assenyalats en els epígrafs respectius, sempre que aquest no siguin l’any natural.
3. Quan el termini establert a les tarifes sigui l’any natural aquest s’acreditarà el dia 1 de
gener, llevat de les altes i baixes d’activitat, en que la tarifa es prorratejarà per
trimestres naturals.
4. Les persones o entitats interessades en la concessió d'ocupacions de via pública o
aprofitaments especials regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament
la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article següent i
formular una declaració on hi consti la superfície d’ocupació o aprofitament. S'hi
acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació dintre del municipi.
5. Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran i investigaran 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, i
les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si
és el cas, quan s'hagin ingressat els ingressos complementaris corresponents.
6. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat, la qual s’atorgarà sempre que no s’hagi
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produït la efectiva ocupació de terrenys d’ús públic o l’aprofitament regulat en
aquesta ordenança.
7. Hom no consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit
previ a què fa referència l'article 7.2.a) i els interessats no hagin obtingut la llicència
corresponent. L'incompliment d'aquesta prescripció podrà provocar que no es
concedeixi la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els
recàrrecs que s'escaiguin.
8. Una vegada que l'ocupació s'hagi autoritzat, hom l'entendrà prorrogada mentre
l'alcaldia o l’òrgan competent no acordi la seva caducitat o bé l'interessat, o els seus
representants legítims, en cas de defunció, presenti la baixa justificada.
9. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent al que s'assenyala en l'epígraf de la tarifa que correspongui. Sigui quina
sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà
l'obligació de continuar pagant la taxa.
10. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a
tercers. L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència.
11. D'acord amb el que es preveu en 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, quan, per
causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin desperfectes en
el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els
obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar els danys causats, que seran,
en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats. Amb aquest
objectiu, l'Administració municipal fixarà la quantitat que el titular hagi de dipositar o
garantir amb aval bancari abans de la concessió de la llicència, l'import de la qual
serà, com a mínim, del doble del cost de la construcció de la voravia reglamentària
corresponent a la finca.
12. En els casos en que la calçada no tingui delimitació de voravia, es considerarà, a
efectes del càlcul a què es refereix el paràgraf anterior, la cinquena part de l'amplada
del carrer.

Article 7. Obligació de pagament
1. Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança els següents:
a) Els titulars de les llicències, autoritzacions o concessions administratives
b) Aquells que sense llicència, autorització o concessió realitzin els actes subjectes a
pagament per les tarifes establertes en aquesta ordenança
c) Aquells que, estan inscrits en el respectiu padró, no hagin presentat la baixa corresponent,
en el supòsit d’haver cessat en l’aprofitament i hagin reposar les voreres, en el seu cas
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d) Les empreses explotadores de serveis públics de subministrament de gas, electricitat, de
telèfons i altre de naturalesa anàloga, encara que fossin aeris o subterranis
2. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe d’acord amb el
que estableix l’Ordenança General de Recaptació d’aquest Ajuntament, però sempre a
l’inici de l’expedient corresponent i, sempre abans de concedir la llicència.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una
vegada estiguin inclosos en els padrons o les matrícules de la taxa que correspongui, en
els períodes que expressament s'estableixin.
3. Seran substituts de l’obligat pels conceptes que s’indiquen els propietaris dels immobles
afectats per l’ocupació o aprofitament del terreny d’ús públic.

Article 8. Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions especials, qualificades de defraudació:
a) La realització d'algun aprofitament dels regulats per aquesta ordenança, sense la
necessària concessió municipal
b) La continuïtat en l'aprofitament desprès d'haver caducat el termini pel qual ha estat
atorgada
c) L'ocupació del sòl de la via pública o terrenys de domini públic, que excedeixi dels
límits fixats per l'autorització
d) La utilització de la llicència o el seu distintiu en un local diferent d'aquell per al qual
ha estat concedida
2. En matèria d'infraccions i les sancions corresponents, hom s'atindrà, a la Llei general
tributària.
3. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació o cobrament de la taxa
acreditada no prescrita.
4. Les sancions que s'imposin en matèria fiscal seran compatibles amb les que disposa
l'Ordenança de Policia sobre guals i reserves de la via pública.
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Article 9. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determini l'Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de
Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordats.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i serà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

I.

Taxa per a la instal·lació de quioscos a la via pública

La quantia d’aquesta taxa es la següent:

Concepte/EUR
1. Quioscos a la via pública
1.1 Fins a 4 m2 per unitat i any
Metre de més de 4 m2 o fracció
d’excés

A

Categoria dels carrers
B
C

D

179,80

169,90

160,60

149,80

36,10

34,20

32,50

30,00

II. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
La quantia d’aquesta taxa es la següent:
Concepte
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EUR

1. Ocupació de la via pública amb enderrocs, terres, sorres,
materials de construcció i semblants. Per m2 o fracció i dia

2,13

2. Suposant que aquells materials estiguin acotats amb tanques o
que aquestes es construeixin acotant la via pública, es satisfarà per
m2 o fracció:
2.1. Al mes o fracció, per dia
2.2. Al semestre o fracció, per dia
2.3. A l’any i fracció, per dia

0,42
0,37
0,20

3. Ocupació amb ponts, bastides, etc.
Per m2 de projecció sobre la via pública i dia

2,13

4. Acordonament de façanes. Per m2 o fracció i dia

2,13

5. Barraques provisionals d'obra a la via pública,
Per m2 ocupat i dia:
5.1. Al mes o fracció, per dia
5.2. Al semestre o fracció, per dia
5.3. A l’any o fracció, per dia

0,42
0,37
0,20
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Concepte

6. Puntals, Per m2 i dia, amb un mínim de 1 m2
7. Ocupació via pública "calçada" amb càrrega i descàrrega de
materials d'obra o activitats inherents a l'obra, que suposin un tall
de tràfic:
7.1. Fins a 2 hores
7.2. Entre 2 i 6 hores
7.3. Més de 6 hores, per dia
8. Contenidors
a) Normals
1. Per dia feiner
2. dissabtes, diumenges i festius, per dia
b) Mini-contenidors, tipus sac
1. Per dia feiner
2. Dissabtes, diumenges i festius, per dia
9. Grues/Torres, ascensors, sínies i semblants en espais públics.
Per m2 i dia

EUR

2,13

53,28
106,56
159,85

6,22
31,35

4,23
21,32

2,13

Normes d’aplicació i de gestió d’aquestes tarifes
1. Constitueix la base del gravamen els metres quadrats d'ocupació, amb un mínim de 1
m2 i amb les fraccions computades com a unitat.
2. No estan subjectes a aquesta taxa les construccions, instal·lacions u obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per donar-se circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de treball que justifiquen aquesta
declaració.
3. Les quantitats exigibles d'acord amb aquestes tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
4. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, indicant els
metres quadrats d'ocupació, a part de la resta de requisits establerts per les normes de
policia o construcció.
5. Si la durada de l'aprofitament excedeix del temps declarat en principi, es delimitarà
pel temps d'excés que, en cas de no haver estat declarat abans d'acabar el concedit,
experimentarà un recàrrec del 10% per ser conseqüència de la funció inspectora i
investigadora, d'ofici, per l'Ajuntament.
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5. Si no s'ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada estigui
autoritzada l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de
baixa.
6. En el moment de presentar la sol·licitud d’autorització l'Ajuntament pot exigir el dipòsit
previ de la quantia corresponent.

III.

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa

La quantia d’aquesta taxa es la següent:

Concepte/EUR

Categoria dels carrers
A
B
C

D

1. Taules i cadires
Per m2 o fracció de superfície
ocupada a per temporada

75,69

70,81

61,31

53,68

2. Taules i cadires amb tendal
Per m2 o fracció de superfície
ocupada per temporada

79,48

74,35

64,37

56,37

3. Taules i cadires amb tenda
Per m2 o fracció de sup.
ocupada per temporada

83,26

77,89

67,44

59,05

Normes d’aplicació i de gestió d’aquestes tarifes
1. La quantia d’aquesta taxa serà la que es fixa anteriorment segons la superfície
ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats, amb 1 m2 com a mínim i
les fraccions computades com a unitat. Si el nombre de metres quadrats de
l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada.
2. Les tarifes del punt 2 seran d’aplicació quan a més de les taules i cadires l’ocupació de
la via pública es faci amb tendals que les cobreixen.
3. Les tarifes del punt 3 seran d’aplicació quan a més de les taules i cadires l’ocupació de
la via pública es faci amb tendes que les cobreixen i que tinguin paravents laterals.
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4. Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors i altres
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i
les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
5. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran anualment en el primer
trimestre de cada exercici.
6. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, abans
del 28 de febrer de l’any i, realitzar el dipòsit previ a què es refereix aquesta
ordenança.
7. Les llicències concedides hauran de respectar les normes de policia viària.
8. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ
corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la no concessió de la
llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que
s'escaiguin.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.
9. Una vegada concedida l'autorització, caldrà delimitar la seva superfície, mitjançant la
senyalització que determini l’Ajuntament.
10. En cas d'ocupació d'una superfície superior a l'autoritzada l'interessat haurà de pagar
el doble de la taxa que correspondria.
11. Les ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per
part de subjectes passius, l’establiment dels quals està ubicat en alguna instal·lació de
titularitat municipal, que tingui limitat el seu horari d’obertura, només tributarà al
50% de la quantia de la taxa aplicable.

IV. 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
La quantia d’aquesta taxa es la següent:

Concepte
1. Parades venda mercat setmanal
1.1. Parades fixes. Per metre lineal i dia de mercat
a) Alimentació
b) Resta
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EUR

4,23
3,21

Concepte

EUR

1.2. Retirada de mercaderies a parades no autoritzades
Per retirada

81,09

2. Exhibició d’articles de venda davant els respectius establiments. Per
m2 o fracció:
2.1. Per any
2.2. Per dia

34,84
2,24

3. Instal·lació de firaires en període de Festa Major
Per m2, per tota la festa major:
3.1. Tren Bruixa, Babys, Cavallets, Escallextric,
Tobogan,
Telecadira, Cuc-Boig, Carrousels, Cercle, Cercle-anells, Trets,
Taules de venda, joguines, llaminadures, fruits secs o coco,
Fuet, Auto-xoc i les caravanes respectives, i altres similars
a) Fins a 200 m2, per m2 o fracció
b) Excés de 200, per m2 o fracció
3.2. Tómboles, casetes ràpides, bars, degustació de vins i anàlegs
a) Fins a 200 m2, per m2 o fracció
b) Excés de 200, per m2 o fracció

6,68
4,28

10,35
7,91

4. Instal·lacions de firaires en període fora de les Festes Majors locals.
4.1. Per dia, grup 3.1
4.2. Per dia, grup 3.2
14,23
4.3. Per mes, grup 3.1
17,29
4.4. Per mes, grup 3.2
356,34
4.5. Per trimestre, grup 3.1
463,64
4.6. Per trimestre, grup 3.2
1.067,53
1.354,00
5. Circs
5.1. Dies tradicionals de Festa Major
1.089,46
5.2. Dies fora de la Festa Majors, conjunt de sessions seguides:
a) fins 6 dies
544,73
b) cada dia d’excés
92,00
6. Instal·lacions de firaires en època de hivern i a partir d'1 mes:
només tributaran pels dissabtes, diumenges i festius.
7. Casetes de venda de productes pirotècnics.
Per temporada
8. Aparells autoritzats d'atraccions infantils, instal·lats a la via pública.
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457,78

Concepte

EUR

Per m2 i dia
0,66
9. Fira d’artesans
9.1. Sector alimentari
9.1.1. Per 3 m lineals
9.1.2. Per m lineal o fracció addicional
9.2. Sector no alimentari
9.2.1. Per 3 m lineals
9.2.2. Per m lineal o fracció addicional
10. Qualsevol altra activitat, no inclosa als epígrafs anteriors.
10.1. Per m2 i dia
10.2. Per m2 i mes
10.3. Per m2 i any

30,80
14,57

7,70
2,60
1,33
12,55
124,34

Normes d'aplicació i gestió d’aquestes tarifes:
1. Els circs hauran de fer un dipòsit previ per l'import de les despeses de neteja. En cas
que el propi circ netegi l'espai que ocupi, aquest import serà retornat; en cas contrari,
constituirà contraprestació pels serveis de neteja. L'import a dipositar serà de 325,00
EUR, més 86,00 EUR per cada dia de permanència.
2. La tarifa 10 s'aplicarà, en tot cas, per a qualsevol tipus d'ocupació de via pública
regulada en aquesta ordenança i sol·licitada per organitzacions, associacions o entitats
sense finalitat de lucre.
3. L'import mínim a liquidar per aquest preu públic serà de 6,00 EUR.
4. La quota pels drets d’ocupació de les parades del mercat setmanal serà anual. La
recaptació d’aquest import es realitzarà en un únic termini mitjançant l’ingrés de la
totalitat, o bé, mitjançant rebut domiciliat, en dos fraccionaments sense recàrrec, o bé
en un sol pagament domiciliat, sense recàrrec.
5. Per a les parades de venda al mercat setmanal, en el supòsit d’alta o baixa definitiva,
la quota serà prorratejable per semestres naturals.
6. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin
abonat i obtingut la llicència corresponent.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència, sense
perjudici de les quanties que els interessats hagin d'abonar.
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8. Els drets per ocupació de parades eventuals o ambulants seran recaptades diàriament
mitjançant tiquets, i els de les parades fixes mitjançant rebuts anuals.
9. Qualsevol usuari d'una parada de venda del mercat setmanal que no hagi satisfet
l'import anual, en els períodes de cobrament voluntari fixats a la corresponent
liquidació de la taxa, perdrà tots els drets sobre la seva parada fixa en l’esmentat
mercat, sense tenir dret a cap tipus de reclamació, d’acord amb el que estableix
l’article 8.g) del Reglament del Mercat Setmanal de Mollet del Vallès.
10. Les llicències es consideraran caducades, sense cap tipus d'excusa ni pretext, en la
data assenyalada per a la seva expiració.
11. Les infraccions i defraudacions dels drets assenyalats en aquesta ordenança, ja sigui
perquè els interessats no han obtingut el permís corresponent, ja sigui perquè s'han
excedit dels límits del que els ha estat concedit, amb ocultació manifesta de gravamen, ja
sigui per no renovar el permís durant els vuit dies següents a la seva caducitat, malgrat
mantenir el gaudi particular de l'aprofitament, seran castigades amb multes de la quantia
reglamentària, sense perjudici de les quantitats defraudades, en la forma i quantia prevista
en l'article 181 i següents de la Llei general tributària, d'acord amb el que es diu en
l'article 11 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu, de 5 de març.

V. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals
La quantia d’aquesta taxa es la següent:

Concepte

EUR
0,99

Per cada hora d’estacionament i vehicle

Aquesta tarifa no inclou l’IVA que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Normes d'aplicació i gestió d’aquesta tarifa:
1. Als efectes d'aquesta taxa 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.
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2. No està subjecte l'estacionament dels vehicles següents:
a) Les motocicletes i els ciclomotors
b) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat
c) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present
d) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat
d'organismes de l'Estat, la Comunitat Autònoma, o les entitats autònomes, i que es
destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la
seva competència, quan estiguin realitzant aquests serveis
e) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats
externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat
f) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o
a la Creu Roja i les ambulàncies
g) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l'autorització especial
corresponent que expedeix la delegació de Circulació i Transports
4. Estan obligats al pagament d’aquesta taxa els conductors que estacionin els vehicles
en els termes previstos en l'apartat primer de l’article anterior.
5. L'obligació de pagament de la taxa neix en el moment que s'efectuï l'estacionament en
els espais o vies públiques degudament assenyalats com a zona d'estacionament
regulat.
6. El pagament es realitzarà mitjançant l'adquisició del corresponent tiquet
d'estacionament. Per tal d'acreditar aquest pagament, el tiquet s'haurà d'exhibir en la
part interior del parabrisa davanter, de manera que sigui totalment visible des de
l'exterior.
7. L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels tiquets d'estacionament.
8. La tarifa reduïda que s’estableix a l’article 5. 3 d’aquesta ordenança, per aquesta taxa
serà del 20 %.

VI. Taxa per les ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la via pública
La quantia d’aquesta taxa es la següent:

Concepte
1. Construccions.
1.1. Per m2 de sostre o fracció, amb un mínim de 1 m
1.2. En finques afectades per futurs vials, incorrecció urbanística,
expropiació, reparcel·lació, servitud o fora d'ordenació per ús i mentre
persisteixi aquesta situació. S'aplica el coeficient
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EUR

21,53

Concepte

EUR

2. Conduccions
(Subterrànies, elèctriques, de gas, telefòniques, o aèries).
Per m2 o fracció

4,39

Normes d'aplicació i gestió d’aquestes tarifes:
1. El sostre construït, base de la tarifa 1 (Construccions), serà la superfície construïda en
planta, inclosos els nous paràmetres verticals.
2. En el cas de terrenys sense edificar que, per circumstàncies urbanístiques o locals,
degudament justificades (PGOU), resultin inedificables, mentre subsisteixi aquesta
condició serà aplicat a la part afectada el coeficient 0,50 respecte al valor que
correspondria en el cas de no existir l'esmentada afecció.
L'aplicació d'aquest coeficient exclou la de qualsevol altre.
3. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si hom no va determinar exactament la durada
de l'aprofitament, hom l'entendrà prorrogada fins que els interessats presentin la
declaració de baixa.
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
5. La taxa regulada per aquesta ordenança, s'entén sense perjudici dels drets que calgui
abonar en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Taxa per
llicències urbanístiques, Taxa per inspeccions d'establiments industrials i altres
exaccions autoritzades per les Ordenances Fiscals vigents.

VII. 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
La quantia d’aquesta taxa es la següent:

Concepte

1. Gual permanent
1.1. Fins a 3 metres d’amplada de
vorera
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EUR
Categoria dels carrers
A
B
C
73,20

61,69

50,34

D
45,41

Concepte

1.2. Per cada metre de més o excés de
vorera
2. Gual horari i reserva de la via
pública per càrrega i descàrrega,
horari limitat.
Per unitat i any
2.1. Fins a 3 metres d’amplada de vorera
2.2. Per cada metre de més o excés de
vorera

EUR
Categoria dels carrers
A
B
C
D
29,28
24,68
20,13
18,16

54,94
21,98

46,27
18,51

3. Reserves de la via pública per a aparcament exclusiu.
3.1. Els primers 5 m lineals
3.2. Per cada metre o fracció d'excés
4.

37,75
15,10

34,06
13,62

323,17
323,17

Reserves d’estacionament per a càrrega i descàrrega de
materials d’obra d’edificació. Per m o fracció i mes

7,50

Reserves de la via pública per a càrrega i descàrrega de
maquinaria davant d'indústries:
5.1. Fins a 2 hores
5.2. Entre 2 i 6 hores
5.3. Més de 6 hores, per dia

54,94
109,88
164,83

5.

6. Llicència de construcció de guals: el doble de la taxa anual que correspongui segons la
seva situació i número de metres del recinte.
En les llicències per a guals de pàrkings particulars, quan el constructor o promotor de la
construcció ja ha tingut llicència de gual amb anterioritat i, el sol·licitant del nou gual sigui el
primer adquirent de les places de pàrking, la quota a satisfer es veurà reduïda en un 60 %,
sempre que no hagin transcorregut entre la primera llicència i la segona més de cinc anys.

Normes d'aplicació i gestió de les tarifes:
1. La base pel càlcul de la quantia d'aquesta taxa vindrà constituïda per la longitud en
metres lineals de l'entrada o pas de vehicles i de la reserva d'espai de la via pública.
2. Es considera gual d'ús permanent el que permet l'entrada i sortida de vehicles durant
les vint-i-quatre hores del dia i, per tant, no pot estacionar cap vehicle al davant, ni tan
sols el del seu titular.
3. El gual d'ús horari limitarà l'estacionament davant d'aquest durant la jornada laboral
de l'establiment o edificació de que es tracti.
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4. Sobre la base de les tarifes 1 (Gual permanent) i 2 (Gual horari) s'aplicaran els
següents coeficients, tenint en compte els metres quadrats del recinte destinat a
entrada de vehicles:
Metres quadrats
De 100 a 399..............
A partir de 400 ….......

Coeficient
2,50
5,00

5. Pel trasllat de lloc d’un gual s'exigirà la taxa com en el cas d'una nova alta.
6. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre l'interessat
no presenti la declaració de baixa.
7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l'any següent al de
la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar
pagant la taxa.
Per tramitar l’expedient de baixa, i per extinció de la llicència de gual, caldrà a més
d’aportar la documentació que calgui, i fer les obres necessàries que els serveis tècnics
de l’Ajuntament considerin pertinents segons la normativa vigent, retornar la placa del
gual, o justificar la seva pèrdua o deteriorament.
8. L'obligació de pagament d’aquesta taxa neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
el primer dia de cada any natural
9. El canvi de nom d’un gual, que no requereixi de nova llicència per adequar-se ja a
la vigent ordenança sobre llicències d’accés de vehicles als locals, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, en sessió del 28 de gener de 1998, es liquidarà la taxa
corresponen que es regula a l’ordenança fiscal núm. 1.1.

VIII. Taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part d’entitats
financeres i d’estalvi
La quantia d’aquesta taxa es la següent:
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Concepte
Per cada caixer automàtic que sigui susceptible
d’utilització des de la via pública. Quota anual

EUR

379,39

Normes d’aplicació i gestió de les tarifes
La taxa es liquidarà en el primer trimestre de cada any a les entitats financeres o d’estalvi
per cada caixer automàtic instal·lat a les façanes de les seves oficines i/o sucursals o que
ocupi la vorera o vies públiques.

IX. Taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics per part de
comerços de vídeo club
La quantia d’aquesta taxa es la següent:

Concepte
Per cada caixer automàtic que sigui susceptible
d’utilització des de la via pública. Quota anual

EUR

379,39

Normes d’aplicació i gestió de les tarifes
La taxa es liquidarà en el primer trimestre de cada any als comerços de lloguer de vídeos
per cada caixer automàtic instal·lat a les façanes dels seus comerços o que ocupi la vorera
o vies públiques.
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Ordenança Fiscal núm. 2.11
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
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 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 comprenen 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.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
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
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mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com
si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que
prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al
previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a)
b)

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

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
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 anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del
valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
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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:
a) 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:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la
xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de
càlcul.
a) Base imposable
La base imposable, 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, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de
telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2008, que és de 22.483
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi:51.912
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009 és de
279,5 euros/any.
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b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
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 per a 2010 és de 211.238,38 €
c) Imputació per operador
Per a 2010 els valors de CE per cada operador són els següents:

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Euskatel

CE
48,87%
33,10%
16,58%
0,70%
0,75%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import que
resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació de la
taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el
coeficient acreditat per l’obligat tributari.
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota
tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del
domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o
entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per
la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les
quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.

158

Ajuntament de Mollet del Vallès

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)
e)

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

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades
en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament,
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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
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’apartat c de l’article
5 d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta part de
la quota bàsica resultant del que estableix l’apartat b del mateix article 5 d’aquesta ordenança
en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva declaració,
en base als paràmetres establerts a l’article 5è estimant el CE que els correspondrà l’exercici
2009 i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis durant aquest any.
3. Un cop conclòs l’exercici 2009 els subjectes passius que provessin, en base a dades
oficials, que la seva participació en aqueix període hagués diferit del percentatge aplicat a
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efectes dels còmput de la taxa regulada en la present ordenança, podrà sol·licitar la
regularització procedent.
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança,
S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei
d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació
del trimestre corresponent així com la data de finalització.
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. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat
article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les
que s'hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars
de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la
present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o
entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els
llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi
una liquidació de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de
la Llei general tributaria.
6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents
títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de
satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus
ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada
en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España S.A. està subjecta a la taxa,
en el termes regulats a l’article 5 de la present ordenança.
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Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
Article 11è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa
dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a
l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
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 2009.
Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del Mercat
de Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens perjudici que l’operador pugui
acreditar diferent participació, segons preveu l’article 5.c. d’aquesta ordenança.
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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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.12
TAXA PELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.4.m) del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, , aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de salut pública, realitzats a
domicili o per encàrrec, que s'especifiquen en les tarifes contingudes en l'annex
corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 de l’esmentat text legal.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de salut
pública, realitzats a domicili o per encàrrec, que s'especifiquen en les tarifes
contingudes en l'annex corresponent
2. No s’inclouen en el fet imposable d’aquesta taxa, i en conseqüència no s’acredita el
seu pagament:
a) el cens d’un gos pigall
b) els serveis de recollida d’animals en favor de persones en situació de precarietat
econòmica segons informe dels serveis socials municipals

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn
dels serveis o les activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article
anterior.

Article 4. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l'annex.
2. Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren a l'annex.
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3. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l'Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 5. Normes de gestió
1. Els gossos recollits i ingressats al dipòsit municipal no podran ser retornats sense
l'abonament previ de la taxa regulada en aquesta ordenança.
2. Tots els aspectes relatius a l’atorgament de la llicència per a la tinença d’animals
potencialment perillosos es troben regulats en l’Ordenança municipal de tinença
d’animals de companyia.
3. Els deutes per aquesta taxa podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment, d'acord amb l'article 46.3 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.

Article 6. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix amb la
sol·licitud del servei, llicència o autorització sanitària de què es tracti.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de sol·licitar els serveis o la
llicència esmentats en l’apartat anterior.

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança s'estarà al que al respecte determini
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les hisendes
locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i serà vigent fins
a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

Concepte

EUR

1.Servei de recollida i el seu trasllat al centre d’acollida d’animals.
1.1. De dilluns a divendres de les 8 a 20 hores
1.2. Suplement si es recull fora de l’horari del punt 1.1
1.3. Suplement per dies d’estada en el centre:
De 2 a 4 dies. Preu per dia
De 5 a 20 dies. Preu per dia
A partir del dia 21. Preu per dia
2. Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos

3. Renovació de la llicència per a la tinença d’animals potencialment
perillosos
4. Inscripció al cens d’un animal
5. Autorització sanitària d’establiments de comerç al detall de carns
6. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o pírcing
7. Autorització sanitària d’establiments de menjars preparats
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93,41
52,46
6,40
7,75
14,08
33,15

17,34
12,24
110,16
44,88
110,16

Ordenança fiscal núm. 2.13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL MERCAT MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest Ajuntament
estableix la Taxa per la prestació dels serveis de Mercat Municipal, que es regirà per
aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de
l’esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del següents serveis a l’edifici
del mercat municipal, gestionat de forma directa per l’empresa MercaMollet, SA:
a) Serveis generals de l’edifici que inclou el manteniment, gestió, assegurances,
subministraments generals, neteja i tots els serveis atribuïbles al funcionament general
de l’edifici
b) Cessió d’ús i cobrament dels drets per a la utilització de cambres frigorífiques i
magatzems privats
c) Utilització ocasional d’espais comuns
d) Utilització de l’aparcament al moll de càrrega i descàrrega

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius els adjudicataris de
les parades, botigues, aparcament i supermercat que es troben a l’edifici del Mercat
Municipal, així, com totes les persones que es beneficiïn per la utilització ocasional dels
espais comuns.

Article 4. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei
general tributària.
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Article 5. Exempcions
No es concedirà cap exempció en l’exacció d’aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concepte

EUR
ANUALS

1. Serveis generals
a) Aparcament
b) Supermercat
c) Botigues exteriors ………………………………. coeficient x
d) Botigues interiors ………………………………. coeficient x
e) Parades ………………………………………….. coeficient x

31.507,23
16.769,01
1.284,27
1.484,62
2.507,54

2. Cost d’administració. Per titular i any

225,04

3. Utilització de cambres frigorífiques. Per m2 i any

343,88

4. Utilització de magatzems privats
a) Àrea tècnica. Per m2 i any
b) Àrea corredor i moll. Per m2 i any
5. Utilització ocasional d’espais comuns. Per dia
a) Per dia
b) Per setmana
c) Per mes
6. Aparcament al moll de càrrega i descàrrega
a) Per hora o fracció d’excés horari
b) Abonament mensual vehicles gran pes
7. Utilització temporal d’espais comuns. Per any
8. Lloguer sala de reunions
a) Per 4 hores
b) Per 8 hores

35,60
24,65

55,40
276,98
1.015,60

1,77
86,36
3.200,41
184,65
323,15

2. Els coeficients de repartiment de les botigues interiors, exteriors i de les parades són els
establerts al Reglament del mercat municipal, i que són els següents:
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PARADA O BOTIGA

COEFICIENT

Botiga núm.1 (exterior) ........................................................
Botiga núm.2 (exterior)..........................................................
Botiga núm.3 (exterior)..........................................................
Botiga núm.4 (interior)..........................................................
Botiga núm.5 (interior)..........................................................
Botiga núm.6 (interior)..........................................................
Botiga núm.7 (interior) .........................................................
Botiga núm.8 (interior) .........................................................
Parada núm.1..........................................................................
Parada núm.2..........................................................................
Parada núm.3..........................................................................
Parada núm.4..........................................................................
Parada núm.5..........................................................................
Parada núm.6..........................................................................
Parada núm.7..........................................................................
Parada núm.8..........................................................................
Parada núm.9..........................................................................
Parada núm.10........................................................................
Parada núm.11........................................................................
Parada núm.12........................................................................
Parada núm.13........................................................................
Parada núm.14........................................................................
Parada núm.15........................................................................
Parada núm.16........................................................................
Parada núm.17........................................................................
Parada núm.18........................................................................
Parada núm.19........................................................................
Parada núm.20........................................................................
Parada núm.21........................................................................
Parada núm.22........................................................................
Parada núm.23........................................................................
Parada núm.24........................................................................
Parada núm.25........................................................................
Parada núm.26........................................................................
Parada núm.27........................................................................
Parada núm.28........................................................................
Parada núm.29........................................................................
Parada núm.30........................................................................
Parada núm.31........................................................................

2,16
2,19
2,16
1,77
1,77
1,77
1,79
1,77
1,52
1,28
1,28
1,02
1,02
1,02
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
1,38
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
1,38
0,97
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PARADA O BOTIGA

COEFICIENT

Parada núm.32........................................................................
Parada núm.33........................................................................
Parada núm.34........................................................................
Parada núm.35........................................................................
Parada núm.36........................................................................
Parada núm.37........................................................................
Parada núm.38........................................................................
Parada núm.39........................................................................
Parada núm.40........................................................................
Parada núm.41........................................................................
Parada núm.42........................................................................
Parada núm.43........................................................................
Parada núm.44........................................................................
Parada núm.45........................................................................
Parada núm.46........................................................................
Parada núm.47........................................................................
Parada núm.48........................................................................
Parada núm.49........................................................................
Parada núm.50........................................................................
Parada núm.51........................................................................
Parada núm.52........................................................................
Parada núm.53........................................................................
Parada núm.54........................................................................
Parada núm.55........................................................................
Parada núm.56........................................................................
Parada núm.57........................................................................
Parada núm.58........................................................................
Parada núm.59........................................................................
Parada núm.60........................................................................
Parada núm.61........................................................................
Parada núm.62........................................................................
Parada núm.63........................................................................
Parada núm.64........................................................................
Parada núm.65........................................................................
Parada núm.66........................................................................
Parada núm.67........................................................................
Parada núm.68........................................................................
Parada núm.69........................................................................
Parada núm.70 .......................................................................

0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
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PARADA O BOTIGA

COEFICIENT

Parada núm.71........................................................................
Parada núm.72........................................................................
Parada núm.73........................................................................
Parada núm.74........................................................................
Parada núm.75........................................................................
Parada núm.76........................................................................
Parada núm.77........................................................................
Parada núm.78........................................................................
Parada núm.79........................................................................
Parada núm.80........................................................................
Parada núm.81........................................................................
Parada núm.82........................................................................
Parada núm.83........................................................................
Parada núm.84........................................................................
Parada núm.85........................................................................
Parada núm.86.......................................................................

0,97
1,38
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82

Article 7. Aplicació de la quota tributària
Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es
repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 8. Acreditament
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en
el moment en que es sol·liciti el servei corresponent del Mercat Municipal.

Article 9. Normes de gestió
1. Les quanties exigibles d’acord amb les tarifes corresponents a la prestació dels
serveis del Mercat Municipal que es regulen en aquesta Ordenança es liquiden
mensualment.
2. La liquidació i cobrament de la taxa regulada en aquesta Ordenança es durà a terme
per l’empresa MercaMollet, SA., encarregada de la gestió del mercat, segons acord
del Ple de l’Ajuntament, de data 29 de març de 1993.
3. D’acord amb el que estableix l’article 20 de l’Ordenança fiscal de gestió, inspecció
i recaptació, i al tractar-se d’un tribut que es produeix continuïtat del fet imposable,
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es gestionarà mitjançant l’aprovació d’un padró anual, llevat de la utilització
ocasional d’espais comuns i l’aparcament al moll de càrrega i descàrrega que no
gestionaran mitjançant padró per no tenir continuïtat del fet imposable.
El padró contindrà, com a mínim:
 Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu
 Objecte de l’exacció
 Base imposable
 Quota i deute tributari
La quota és gestionarà de la següent forma:
a) La quota dels serveis generals de l’edifici serà anual, però es fraccionarà en
liquidacions mensuals que es cobraran entre l’1 i 10 del mes següent. En els supòsits
d’alta o baixa de l’adjudicació o concessió, la quota es prorratejarà per mesos vençuts,
de forma que l’obligació de pagament correspondrà al titular de la concessió en el
darrer dia de cada mes.
b) La quota per la utilització de cambres frigorífiques serà anual, però es fraccionarà en
liquidacions mensuals que es cobraran entre l’1 i el 10 del mes següent. En el supòsit
d’alta la quota es prorratejarà per mesos començats, de forma que l’obligació de
pagament serà a partir del mes en que el dia 1 ja sigui d’alta. En el supòsit de baixa de
l’adjudicació, la quota es prorratejarà per semestres naturals, de forma que l’obligació
de pagament correspondrà a tot el semestre natural en que s’hagi produït la baixa.
c) La quota per la utilització dels magatzems privats serà anual, però es fraccionarà en
liquidacions mensuals que es cobraran entre l’1 i el 10 del mes següent. En el supòsit
d’alta la quota es prorratejarà per mesos començats, de forma que l’obligació de
pagament serà a partir del mes en que el dia 1 ja sigui d’alta. En el supòsit de baixa de
l’adjudicació, la quota no es prorratejarà, de forma que l’obligació de pagament
correspondrà a tot l’any natural en que s’hagi produït la baixa.
d) La quota per la utilització ocasional d’espais comuns serà diària i en el supòsit que es
concedeixi la utilització per mes d’un dia es liquidarà per la seva totalitat en el primer
dia.
e) La quota per l’aparcament al moll de càrrega i descàrrega en la modalitat de tarifa
horària i abonament es cobrarà per mesos vençuts entre l’1 i el 10 del mes següent,
sense fraccionament en el cas d’alta o baixa de titular durant el mes.
f) La quota per utilització temporal d’espais comuns serà anual i es liquidarà per
fraccions mensuals que es cobraran durant els primers deu dies naturals del mes
següent.
4. Els deutes per aquesta taxa seran exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment. Amb aquesta finalitat la societat MercaMollet, SA. expedirà
certificacions de les liquidacions no satisfetes dins del període voluntari. La
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recaptació en via de constrenyiment es durà a terme pel servei recaptatori de
l’Ajuntament.
5. L’empresa MercaMollet, SA., en cap cas, podrà condonar total o parcialment el
pagament d’aquesta taxa.

Article 10. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei
general tributària, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació i correspondrà la seva gestió a
l’empresa MercaMollet, SA

Article 11. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

175

Ajuntament de Mollet del Vallès

Ordenança fiscal núm. 2.14
TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS I CERIMÒNIES CIVILS A
L’AJUNTAMENT
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març,, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per la celebració de matrimoni i altres cerimònies civils a
l’Ajuntament, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 de l’esmentada Llei.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn
del servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.

Article 3. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

Concepte
1. Per cada celebració
2. Per la incorporació de Música a l'Acte

EUR
209,10
61,20

Quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del Padró
municipal d’habitants, la seva residència a Mollet del Vallès, se aplicarà una tarifa reduïda
del 50%, aplicable exclusivament a la taxa establerta a l’apartat 1.

Article 4. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques que vulguin gaudir dels serveis de celebració de matrimonis i cerimònies
civils a l’ajuntament.
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Article 5. Obligació al pagament
1. L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix amb la
celebració del matrimoni o altres cerimònies civils per part de les autoritats
municipals.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de confirmar la petició de
celebració de cerimònia.

Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les hisendes
locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.15
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL
JOAN ABELLÓ
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan
Abelló, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels següents serveis i activitats de
la Fundació municipal Joan Abelló:
a) Accés al Museu municipal Joan Abelló per tal de visitar l’obra i la col·lecció formada
pel pintor Joan Abelló i Prat, així com la resta d’exposicions artístiques que s’hi
exhibeixin
b) Servei de visita guiada al museu
c) Cessió d’espais del museu
d) Realització de tallers, cursets i activitats familiars
e) Accés amb visita guiada a la Casa del pintor Abelló per tal de visitar l’obra i la
col·lecció formada pel pintor Joan Abelló i Prat, podent l’usuari accedir al museu si fos
del seu interès
f) Cessió d’exposicions produïdes per la Fundació Municipal Joan Abelló, d’obres d’art i
de documentació de la Fundació

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que vulguin gaudir dels serveis culturals prestats per la Fundació Municipal Joan
Abelló.
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Article 4. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concepte

EUR

1. Visites al Museu municipal Joan Abelló
1.1. Entrada general. Per persona
1.2. Entrada reduïda. Per persona
1.3. Entrada especial. Per persona
1.4. Visita guiada per un monitor. Per grup

3,06
1,53
0,00
20,40

2. Visita guiada a la Casa del pintor Abelló
2.1. Entrada general. Per persona
2.2. Entrada reduïda. Per persona
2.3. Entrada especial. Per persona
2.4. Visita guiada per grups d’estudiants

5,10
2,55
0,00
20,40

3. Quota màxima per hora de cessió d’ús d’espais
3.1. En horari del museu
a) Sala polivalent
b) Terrassa-bar
3.2. Fora de l’horari del museu
a) Sala polivalent
b) Terrassa-bar
Quota màxima de participació a tallers, cursets i activitats
familiars
4.1. Tipus A (màxim 20 hores)
4.2. Tipus B (màxim 30 hores)
4.3. Tipus C (màxim 40 hores)

96,90
188,70
127,50
147,90

4.

5.

51,00
71,40
91,80

Quota màxima diària per cessió d’exposicions, obres d’art
i material del centre de documentació

247,71

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Carnets d’amic del Museu municipal Joan Abelló
Quota anual
Amic estudiant i/o jubilat
Amic individual
Família amiga
Empresa amiga

25,50
40,80
61,20
306,00

7.

Carnet d’empresa col·laboradora. Quota anual

6.
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1.530,00

Article 5. Aplicació de la quota tributària
1. L’entrada general per a l’accés al Museu Municipal Joan Abelló i a la Casa del
Pintor Abelló s’aplicarà de forma general.
2. L’entrada reduïda s’aplicarà, prèvia acreditació de la situació corresponent, en els
supòsits següents:
a) Persones majors de 17 anys que, en un dissabte, diumenge o festiu, vulguin fer la visita
a la Casa del pintor Abelló
b) Pensionistes i aturats
c) Grups d’adults de 20 o més persones
d) Usuaris, amb carnet, de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
e) Persones que només vulguin visitar l’exposició temporal del Museu
3. L’entrada especial s’aplicarà , prèvia acreditació de la situació corresponent, en els
casos següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Persones menors de18 anys que visitin el Museu, la Casa o ambdues
Membres de l’ICOM (Comitè Internacional de Museus)
Persones entre 18 i 29 anys que visitin el Museu
Estudiants acreditats per la facultat universitària corresponent, quan realitzin un treball
d’investigació
Acompanyants dels grups d’adults
Acompanyant del visitant que presenti la butlleta 2 per 1 per promocions amb altres
entitats
Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
Posseïdors del carnet d’amic del Museu Municipal Joan Abelló
Posseïdors del carnet d’empresa col·laboradora
Visita guiada a la Casa i al Museu per grups d’estudiants de Mollet del Vallès
4. També s’aplicarà l’entrada especial en els següents supòsits:

a) Durant tots els dissabtes, diumenges i festius de tot l’any
b) Durant la celebració del Dia internacional dels museus que se celebra el 18 de maig
c) Festes locals
5. La quota de visita guiada a càrrec d’un monitor del Museu s’aplicarà per a grups
d’adults, d’escolars o estudiants fins a un màxim de 20 persones.
6. La fixació de la quota de la cessió d’ús d’espais, dels tallers i cursets i de la cessió
d’exposicions i obres d’art, dins del màxim establert serà determinada en cada cas
per la Presidència de la Fundació Municipal Joan Abelló.
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7. Els carnets d’amic del Museu Municipal Joan Abelló incorporen els següents
avantatges:
a) Amic estudiant i/o jubilat
-

Carnet personal individualitzat
Enviament d’invitacions i programes a domicili
Entrada gratuïta per titular del carnet
Visita guiada gratuïta programada per a cada exposició temporal
Descompte en les publicacions del Museu (10%)
Descompte en la resta de productes promocionals de la botiga (5%)
Descompte en les activitats no gratuïtes (15%)

b) Amic individual
-

Carnet personal individualitzat
Enviament d’invitacions i programes a domicili
Entrada gratuïta per titular del carnet
Visita guiada gratuïta programada per a cada exposició temporal
Descompte en les publicacions del Museu (10%)
Descompte en la resta de productes promocionals de la botiga (5%)
Descompte en les activitats no gratuïtes (15%)

c) Família amiga
-

Carnet personal individualitzat per cada membre de la família (pare, mare i fills
menors de 18 anys)
Enviament d’invitacions i programes a domicili
Entrada gratuïta per als titulars dels carnets
Visita guiada gratuïta programada per a cada exposició temporal
Descompte en les publicacions del Museu (10%)
Descompte en la resta de productes promocionals de la botiga (5%)
Descompte en les activitats no gratuïtes (15%)

d) Empresa amiga
-

Carnet personalitzat d’empresa
Regal d’una litografia de Joan Abelló al donar-se d’alta
Enviament d’informació i programes a domicili
Visita guiada gratuïta per a grups al Museu i la Casa del pintor Abelló
Tramesa dels catàlegs editats per la Fundació Abelló en motiu de les exposicions
que es realitzin
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8. El carnet d’empresa amiga col·laboradora incorpora els següents avantatges:
-

Carnet personalitzat d’empresa
Regal d’una litografia de Joan Abelló al donar-se d’alta
Enviament d’informació i programes a domicili
Visita guiada gratuïta per a grups al Museu i la Casa del pintor Abelló
Inclusió del logo de l’empresa als catàlegs editats per la Fundació Abelló amb
motiu de les exposicions que es realitzin
Tramesa dels catàlegs que s’editin
Descompte en el lloguer d’espais del museu per a actes d’empresa (15%)

9. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 6. Acreditament
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en
el moment en que es sol·licitin els serveis corresponents a la Fundació Municipal Joan
Abelló.
Article 7. Pagament
El pagament de la taxa serà, com a norma general, en efectiu.
Article 8. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei
general tributària, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació i correspondrà la seva gestió a la
Fundació Municipal Joan Abelló, organisme autònom local creat per l‘Ajuntament amb la
finalitat de gestionar el Museu Municipal Joan Abelló i la Casa del Pintor Abelló.
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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.16
TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL “LA CASA DELS PETITS”

Article 1. Fonament legal i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per poder gaudir del servei municipal “La casa dels petits”,
servei creat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió que va celebrar el dia 25 de maig de 2000.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació efectiva dels serveis i activitats que
es prestin en “La casa dels petits”.

Article 3. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, a què es refereix l'article anterior.
2. Estan obligats al pagament el pare, la mare, el tutor o la persona, natural o jurídica,
que té al seu càrrec el menor i actua com a representant de la família de referència
que es beneficia del servei.

Article 4. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concepte

EUR

1. Tarifa normal
1.1.Servei per a famílies amb nens amb edat inferior als 15
mesos. Per mes

12,85

1.2. Servei per a famílies amb nens de 15 mesos fins als tres
anys d’edat. Per mes

25,70

2.
2.1.Servei per a famílies amb nens amb edat inferior als 15
mesos. Per mes

0,64
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Concepte
2.2. Servei per a famílies amb nens de 15 mesos fins als tres
anys d’edat. Per mes

EUR

1,29

Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es
repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 5. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es
realitzi alguna de les dues modalitats del servei municipal “La casa dels petits”,
l’atenció a adults amb nens d’edat inferior a 15 mesos, o l’atenció a adults amb
nens d’edat entre 15 mesos i 3 anys.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà mitjançant autoliquidació.

Article 6. Exempcions
S’aplicarà l’exempció a les famílies derivades al servei municipal “La casa dels petits” des
dels serveis socials municipals, de la tarifa 2

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al què al respecte determini
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 2.17
TAXA PELS SERVEIS MUNICIPALS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Article 1. Fonament legal i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19, 20.4 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa pels serveis municipal d’educació ambiental.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació efectiva dels serveis i activitats
d’educació ambiental continguts a les tarifes.

Article 3. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones
que es beneficiïn dels serveis o les activitats, a què es refereix l'article anterior.
2. Estan obligats al pagament el pare, la mare, el tutor o la persona, natural o jurídica,
que té al seu càrrec al menor que es beneficia del servei, i que actua com a
representant.

Article 4. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concepte
1. Servei d’educació ambiental adreçat a la població escolar i
grups d’educació en el lleure. Import per persona
1.1 Activitat de sortida al medi de durada matinal
1.2. Activitat de sortida al medi de durada tot el dia
1.3 Activitat de sortida al medi de durada tot un dia, més una
xerrada audiovisual al centre educatiu
2. Servei d’educació ambiental adreçat a la resta de la població.
Import per grup
2.1. Activitat de sortida al medi, de durada matinal
2.2. Activitat de sortida al medi, de durada tot el dia
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EUR

3,32
4,44
5,56

122,40
163,20

2. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 5. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de pagament quan s’iniciï l’activitat o servei
que constitueix el fet imposable.
2. El pagament d'aquesta taxa és realitzarà directament a l’empresa adjudicatària
d’aquest servei.
Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al què al respecte determini
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

188

Ajuntament de Mollet del Vallès

Ordenança Fiscal núm.2.18
TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I CONTROL DE LA PUBLICITAT
DINÀMICA
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 5.1 de la Llei de Catalunya 9/2000,
de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica, i a l’empara del previst als articles
20.3 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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’atorgament de les autoritzacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat
dinàmica dins el terme municipal, així com pel control de l’esmentada publicitat.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, necessària per a:
a) Concedir o denegar les autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat
dinàmica que ha de desenvolupar-se dins el terme municipal
b) Exercir el control de les activitats de publicitat dinàmica desenvolupades en el
Municipi, segons el que estableix l’Ordenança Municipal de publicitat
2. La publicitat dinàmica a què es refereix l’apartat anterior, es pot exercir en les
modalitats següents:
a) Publicitat manual: Es la què difon els missatges mitjançant el repartiment a mà o la
col·locació de material imprès mitjançant el contacte directe entre el personal
autoritzat per repartir la publicitat y els seus receptors, amb caràcter gratuït i
utilitzant vies i espais lliures públics i zones privades d’ús públic.
b) Repartiment domiciliari de publicitat: Es la distribució de qualsevol tipus de suport
material de publicitat portat a terme mitjançant lliurament directe als propietaris o
usuaris dels habitatges, oficines i despatxos, o mitjançant la introducció del
material publicitari en les bústies individuals o en les porteries dels immobles.
c) Publicitat mitjançant ús de vehicles: Es la portada a terme mitjançant ús d’elements
situats en vehicles, estacionats o en circulació.
d) Publicitat oral: Es la què transmet els missatges de viva veu, en el seu cas amb
l’ajuda de megafonia o altres mitjans auxiliars, mitjançant el contacte directe entre
el personal autoritzat i els possibles usuaris, i amb la utilització de les vies i espais
lliures públics i zones privades d’ús públic.

189

Ajuntament de Mollet del Vallès

e) Publicitat telemàtica: Es l’enviament de missatges publicitaris mitjançant
comunicació telefònica, per fax, mitjançant correu electrònic o qualsevol altre mitjà
informàtic.
3. A efectes d’aquesta Ordenança no es consideraran publicitat els rètols o elements
que facin referència a la identificació de la persona o empresa titular de l’activitat i
es trobin situats en establiments comercial o vehicles pertanyents a dites persones.

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 Llei general tributària, titulars de l’activitat de publicitat
dinàmica.

Article 4. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei
general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
Concepte
1. Exercici de publicitat dinàmica
1.1. Repartiment fins a 5.000 impresos o trucades
telefòniques
1.2. Repartiment entre 5.001 i 10.000 impresos o
trucades telefòniques
1.3. Repartiment entre 10.001 i 15.000 impresos o
trucades telefòniques
1.4. Repartiment de més de 15.000 impresos o trucades
telefòniques
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EUR

11,22
18,51
37,03
56,10

Article 7. Acreditament
4. La taxa per concessió de llicències, 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 de
llicència per a exercir l’activitat de publicitat dinàmica.
5. Quan l’exercici de l’activitat de publicitat s’estengui a varis exercicis, les quotes
resultants d’aplicar les tarifes recollides a l’article anterior 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 l’exercici de l’activitat.
6. En els supòsits d’inici o cessament dins l’exercici de l’activitat que era anual, es
farà el prorrateig per trimestres començats de la quota tributària.

Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà 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.
2. Quan el volum d’activitat real, dins de cada exercici següent al de concessió de la
llicència excedeixi en més d’un 20 per cent del volum que es va preveure i es
declarà, caldrà presentar declaració complementària en les oficines municipals.
A la declaració s’adjuntarà el comprovant d’haver ingressat, mitjançant
autoliquidació, la quota complementària que resulti .
3. Quan es tracti de la taxa per l’activitat municipal de control de la publicitat
exercida al llarg de varis exercicis, s’haurà de satisfer en el primer trimestre de
cada any natural, en les dates que determini l’Ajuntament.
4. Als efectes de notificació de la taxa que s’ha de satisfer en els exercicis següents al
de concessió de la llicència, els serveis municipals elaboraran una llista cobratòria
comprensiva de les dades dels contribuents i les quotes a pagar.
5. L’esmentada relació cobratòria s’exposarà al públic per període d’un mes, previ
anunci en el Butlletí Oficial de la Província; tot allò als efectes de practicar la
notificació col·lectiva prevista a l’article 102.3 de la Llei general tributària.
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Article 9 . Convenis de col·laboració
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració,
liquidació i recaptació.

Article 10. Infraccions i sancions
1. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles corresponents
de l’Ordenança General.
2. Pel que respecta a les sancions per infraccions a la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de
regulació de la publicitat dinàmica en Catalunya, serà d’aplicació l’Ordenança
Municipal reguladora de la publicitat.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

192

Ajuntament de Mollet del Vallès

Ordenança de Preus Públics núm. 3.0
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PUBLICS
Capítol I: Principis Generals
Article 1.
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del
Títol I del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de
març), Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i
locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, i altres normes
concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de
règim jurídic de Taxes i Preus públics i en allò que no preveuen els textos anteriors, són
d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança.

Article 2.
Les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la competència de l'entitat local, sempre que no concorri cap de les
circumstàncies especificades en l'article 20.1.B) a la Llei d’hisendes locals.
Capítol II: Obligats al pagament
Article 3.
Estan obligats al pagament dels preus públics qui es beneficiï dels serveis o activitats pels
que s’hagin de satisfer aquells.

Article 4.
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i
per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.

Article 5.
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de
les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
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Capítol III: Naixement de l’obligació
Article 6.
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica
de l'activitat
També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.
Els deutes per preus públics es podran exigir per procediment de constrenyiment.

Article 7.
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. Quan, per causes que
no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, l'activitat administrativa
no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.
Article 8.
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 hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre
supòsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el
moment de la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.

Capítol IV: Gestió dels preus públics
Article 9.
L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o d'aprofitament i
pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
Article 10.
L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats al
pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
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obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici
d'exigir el pagament dels preus acreditats.

Article 11.
Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant
el tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de
l'obligació.

Article 12.
Al cap de sis mesos del venciment, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per
via de constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació
de dèbit corresponent i la justificació d'haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu
requeriment.

Article 13.
L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
Quan existeixin raons socials, benèfiques o culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin , l’Entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat
anterior. En aquest casos haurà de consignar-se en els pressupostos de l’Entitat les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència restant si hi hagués.

Capítol V: Establiment i fixació dels preus públics
Article 14.
L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 26.2.b de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics
establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà
fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat que hi hagi
una indicació diferent que en els seus estatuts.
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En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament
una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics
cobreixen el cost del servei.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l'Impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que
el regula.

Article 15.
L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada.

Article 16.
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 els dos articles
anteriors. Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats,
cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de
la diferència resultant, si existís.

Article 17.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la falta
de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix
servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament,
l'època o el moment en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la
gratuïtat del servei o l'aprofitament.

Article 18.
En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic corresponent
que es pot limitar, en el cas d'aprofitaments especials del sòl de domini públic, a una
zonificació del terme municipal amb els valors corresponents.

Article 19.
En cas que l’ordenança prevegi un preu màxim, serà competència de la Junta de Govern
Local la fixació d’aquest preu.
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Capítol VI: Vigència
Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i
seguirà vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança de Preus Públics núm. 3.1.
PREU PUBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials dels béns que siguin propietat del municipi, que s'especifica en les tarifes que es
contenen en l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s'acordi l'arrendament o qualsevol altra
forma de cessió d'ús dels locals de propietat municipal que es regulen en aquesta
ordenança o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense
l'autorització corresponent.
En el cas en que els actes siguin de pagament pels ciutadans de Mollet s’abonarà
de forma automàtica la taxa corresponent dels serevis tècnics (so, llum i servei
d’acollida).”

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l’annex corresponent.
2. Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l'annex.

Article 4t. Bonificacions
1. Tenen una bonificació del 100% sempre que l’Ajuntament consideri
l’activitat d’especial interès públic, sobre la quantia de les tarifes 1, 2 i 3 de
l’annex de tarifes del preu públic regulat en aquesta ordenança:
a) Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les
societats de capital integrament públic i qualsevol altre organisme
públic
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b) Les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats i les
comunitats de veïns. Aquestes però gaudiran d’un número limitat de
cessions gratuïtes en funció dels següents criteris:
b.1) La implantació. En aquest apartat es valorarà la implantació de
l’associació, la fundació o el grup de persones en la vida
associativa de la ciutat; el nombre de socis, si es tracta d’activitats
continuades durant l’any; si l’activitat té interès a mantenir una
tradició arrelada a la nostra ciutat i conté valors a preservar en el
futur; la projecció fora de la ciutat; el foment de la participació
ciutadana; i la solidaritat.
b.2) La creativitat. Es valorarà l’interès cultural, creatiu o innovador i
els valors qualitatius de l’activitat; si es tracta de propostes noves
o experimentals que fomenten la participació i la creativitat; el
programa anual d’activitat de l’associació, la fundació o el grup de
persones i els projectes concrets d’interès ciutadà.
b.3) Els dèficits. En aquest apartat es valorarà la dificultat d’obtenir
recursos per a la realització de l’activitat, el dèficit d’activitats
anàlogues a la ciutat que estiguin en línia complementària amb el
Programa d’Actuació Municipal anual.
b.4) La cooperació. En aquest apartat es valorarà la col·laboració entre
associacions, fundacions i grups de persones per fer actes
conjunts; els valors interculturals de la proposta i dels aspectes que
potenciïn la integració de la comunitat; si les activitats estan
obertes a la ciutat; i la col·laboració en les activitats de la ciutat.
c) Les organitzacions sindicals i partits polítics
d) Les persones físiques que actuïn sense afany de lucre
Aquestes persones estaran autoritzades de forma preferent a dur a terme
activitats als espais recollits com a concepte 3 a l’annex de tarifes.
En el cas en què l’activitat es dugui a terme fora de l’horari d’obertura
dels equipaments caldrà abonar la taxa corresponent recollida a l’annex de
tarifes com a 3.4.
2. Tenen una bonificació del 60 % sobre la quantia de les tarifes 1, 2 i 3 de
l’annex de tarifes del preu públic regulat en aquesta ordenança les
persones físiques o jurídiques que actuïn amb afany de lucre en aquells
supòsits en què l’Ajuntament consideri l’activitat d’especial interès
públic.”
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Article 5. Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa dels béns propietat de
l’Ajuntament regulada per aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament
l'autorització corresponent, indicant les dates i horari d'utilització que es preveu.
2. Les sol·licituds d'utilització s'entendran desestimades si transcorre un mes des de
la seva presentació en el Registre General de l'Ajuntament sense que recaigui
resolució expressa. En aquest supòsit es retornarà d'ofici, si s'escau, l'import
ingressat.
3. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat.
4. Quan, per causa de la utilització privativa de béns propietat del municipi regulada
per aquesta ordenança, es produïssin desperfectes, el beneficiari, sense perjudici
del pagament del preu públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost
total de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar
els danys causats.
5. Les tarifes d'aquest preu públic que es contenen en l'annex no comprenen l'Impost
sobre el valor afegit, que serà aplicat d'acord amb el que es preveu a la normativa
d'aplicació d'aquest impost i que estigui vigent en cada moment.

Article 6. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el
moment de sol·licitar l'autorització corresponent per a la utilització privativa dels
béns de propietat de l’Ajuntament regulats a la tarifa de l'annex, o des que aquesta
es realitzi, si és que es va procedir sense autorització.
2. El pagament del preu públic s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria
municipal o allà on establís l'Ajuntament.

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
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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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

Concepte
1. Teatre “Can Gomà”
Preu per dia
1.1. Utilització de la sala (inclou so, llum i neteja)
1.2. Servei de calefacció
1.3. Servei de muntatge i desmuntatge cadires
1.4. Servei de so i llum escenari
2. Espai cívic “El Mercat Vell”
Preu per dia
2.1. Utilització de la sala (inclou llum i neteja)
2.2. Servei d’equips de so i llum d’escenari
2.3. Servei de calefacció
2.4. Servei de muntatge i desmuntatge de cadires
3. Altres instal·lacions municipals de caire cultural, cívic o
juvenil
Preu per hora
3.1. Utilització de la sala (inclou llum i neteja)
3.2. Servei d’audiovisuals
3.3. Servei de piano
4. Servei “Intrajove”. Impressió de fulls
Preu per full
4.1. Impressió de text, full DIN A4
4.1.1. Tarja de 50 impressions
4.1.2. Tarja de 10 impressions
4.2. Impressió d’imatges, full DIN A4
4.2.1 Tarja 5 impressions
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EUR

540,59
520,20
858,25
867,00

1.071,00
520,20
520,20
306,00

13,26
13,26
139,74

2,04
0,51
0,31
2,04

Ordenança de Preus Públics núm. 3.2
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS ESPORTIUS
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis esportius que
s'especifiquen en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per
aquesta ordenança.

Article n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article
anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l'annex per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la que figura a l'annex.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que
es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent.
2. El pagament del preu públic s'efectuarà d'acord als article 27 i següents del
Reglament d'utilització de les instal·lacions municipals i del Reglament de
funcionament intern del complex esportiu Ca n’Arimon., aprovats pel Ple de
l’Ajuntament.

Article 5. Normes de gestió
1. Les persones naturals o jurídiques que vulguin fer servir les instal·lacions
esportives de propietat municipal a que fa referència aquesta ordenança, hauran de
presentar la corresponent sol·licitud a l'Ajuntament d'acord amb el Reglament d'ús
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de les instal·lacions esportives municipals i del Reglament de funcionament intern
del complex esportiu de Ca n'Arimon.

2. La Junta de Govern Local fixarà per cada cas els preus que tenen la consideració de
preus màxims de l’annex de les tarifes.

Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Annex de tarifes

Concepte

EUR

1. Complex esportiu de Ca n’Arimon
1.1. Abonaments
1.1.1. Quota d’inscripció
a) Adult
b) Infantil +5 anys
c) Gent gran
1.1.2. Quota mensual
1.1.2.1. Utilització sense límit horari
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.1.2.2. Utilització entre les 7 i les 15 hores
a) Adult mati
b) gent gran mati
1.1.2.3. Utilització dissabtes i festius

Concepte

33,71
20,10
22,06
25,06
18,60
18,45

EUR

1.2. Utilització puntual de la instal·lació
1.2.1. Serveis generals de la instal·lació, llevat de les activitats o
serveis que tinguin el caràcter de complementaris
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2. Piscina d’estiu
1.2.2.1. Dies laborables
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2.2. Dies festius
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2.3. Abonaments per a 10 entrades
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2.4. Col·lectius de més de 20 persones
Per persona
1.2.2.5. Col·lectius de més de 20 persones , amb horari
restringit a dues hores. Preu per persona
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5,74
4,17
4,17

3,37
2,55
2,55
4,39
3,38
3,38
31,09
23,80
23,80
2,29
1,15

Concepte

EUR

1.2.2.6. Lloguer piscina d’estiu per a activitats no
esportives (no inclòs el servei de neteja). Preu
màxim per hora
1.2.3. Activitats dirigides (Mou-te)
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.4. Lloguer per a activitats dirigides del vas cobert de
la piscina.
Import per hora.
1.3. Utilització de les pistes poliesportives
1.3.1. Pavelló cobert. Per hora
1.3.1.1. Utilització per a entrenaments.
a) General
b) Equips de categoria juvenil o inferior
1.3.1.2. Utilització per a competicions
a) General
b) Equips de categoria juvenil o inferior
1.3.1.3. Escoles en horari lectiu
1.3.1.4.Utilització per a activitats no esportives. (aquest
preu no inclou els serveis de neteja i protecció del
paviment). Preu màxim per hora
1.3.1.5. Utilització de la instal·lació d’enllumenat
1.3.2. Pistes exteriors
1.3.2.1. Pista de gespa artificial. Per hora
1.3.2.2. Pista poliesportiva. Per hora
1.3.2.3. Utilització per a activitats no esportives.
(aquest preu no inclou els serveis de neteja i
protecció del paviment). Preu màxim per hora
1.3.2.4. Lligues esportives
Import per partit
1.3.2.5. Torneig de 24 hores.
1.3.2.6. Utilització de la instal·lació d’enllumenat.
Per hora
1.4. Activitats complementàries
1.4.1. Cursos de natació
Imports per trimestre
a) Persones de 4 a 35 mesos. Una sessió per setmana.
b) Persones entre 3 i 5 anys. Una sessió per setmana.
c) Persones entre 3 i 5 anys. Dues sessions per setmana.
d) Persones entre 6 i 14 anys. Una sessió per setmana.
e) Persones entre 6 i 14 anys. Dues sessions per setmana
f)Persones més grans de 14 anys. Una sessió per
setmana
g) Persones més grans de 14 anys. Dues sessions per
setmana
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382,89
70,68
22,56
22,56

121,59

32,28
29,04
37,39
32,70
19,64

695,10
7,73
32,46
28,86

363,53
36,60
244,37
5,25

44,47
40,85
62,20
33,68
54,99
53,04
88,94

Concepte
1.4.2. Natació escolar
Import per trimestre
1.4.3. Escola d’iniciació esportiva
Import per trimestre
a) Tres dies per setmana
b) Dos dies per setmana
c) Un dia per setmana
1.4.4. Campus esportiu. Import per dia.
a) Campus matí i tarda
b) Campus matí
c) Campus tarda
d) Servei d’acollida (setmana)
e) Servei acollida 1 hora
f)Servei menjador (setmana)
g)Servei menjador dia
1.4.5. Altres activitats complementaries
Import màxim
1.4.6. Cursos de natació intensius a l’estiu
Imports per sessió
a) Persones de 4 a 35 mesos
b) Persones entre 3 i 5 anys
c) Persones entre 6 i 14 anys
d) Persones més grans de 14 anys
1.5. Serveis complementaris
1.5.1. Revisió mèdica
1.5.2. Lloguer rober
a) Trimestral
b) Anual
1.5.3. Lloguer de tovalloles
a) Puntual (un ús)
b) Mensual
1.5.4. Servei de massatge
a) Per 25 minuts
b) Per 50 minuts
1.5.5. Servei de dietètica i nutrició
a) Estudi dietètic
b) Visita i elaboració de la dieta
c) Control
1.5.6. Servei d’entrenador personal
a) 1 sessió de 30 minuts
b) 1 sessió de 60 minuts
c) Abonament 10 sessions de 30 minuts. Preu sessió
d) Abonament 10 sessions de 60 minuts. Preu sessió
1.5.7. Altres serveis complementaris
Import màxim per servei
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EUR
14,29

35,79
25,40
15,83
10,35
6,90
4,00
7,79
3,33
41,29
10,33
158,53

5,62
1,51
1,37
2,29
39,49
19,30
64,88
1,12
11,43
18,59
30,68
55,70
33,43
27,85
23,40
38,99
21,57
35,94
75,51

Concepte
2. Utilització d’altres instal·lacions esportives
2.1. Pistes esportives escolars. Per hora
a) General
b) Escoles
c) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.2. Camps municipals de futbol. Per hora
2.2.1. De gespa artificial
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
2.2.2. De sauló
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
2.2.3. Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.2.4. Utilització per activitats no esportives. Preu màxim per
hora.
2.3. Pavelló municipal Riera Seca. Per hora
2.3.1. Pista interior
a) General, sense taquilla
b) General, amb taquilla
c) Escoles en horari lectiu
d) Utilització per a activitats no esportives
Preu màxim per hora.
e) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.3.2. Pista exterior
a) General
b) Escoles en horari lectiu
c) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.3.3. Gimnàs
2.4. Pavelló municipal Plana Lledó. Per hora
2.4.1. Pista interior
a) General, sense taquilla
b) General, amb taquilla
c) Escoles en horari lectiu
d) Utilització per a activitats no esportives
Preu màxim per hora.
e) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.4.2. Pista exterior
a) General
b) Escoles en horari lectiu
c) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.5. Pista municipal d’atletisme
2.5.1. Abonament anual
a) General
b) Persones menors de 16 anys
c) Persones entre 16 i 21 anys
d) Persones més grans de 60 anys
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EUR

11,03
5,17
3,62

27,80
34,43
21,20
27,81
7,22
110,21

25,83
32,45
5,49
77,27
7,22
16,54
3,31
5,07
16,54

25,83
32,45
5,49
78,81
7,22
16,54
3,31
5,07

42,39
13,25
20,53
11,92

Concepte
2.5.2. Utilització puntual de la instal·lació
a) General
b) Persones menors de 16 anys
c) Persones entre 16 i 21 anys
d) Persones més grans de 60 anys
2.5.3 Utilització per a jornades, festivals no esportius i
similars. Preu màxim per hora.
2.6. Pista poliesportiva de Can Pantiquet. Per hora
a) Utilització instal·lació
b) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
c) Escoles en horari lectiu
d) Utilització per a activitats no esportives
Preu màxim per hora.
3. Serveis i activitats esportives
3.1. Cursos de formació esportiva.
Màxim per hora
3.2. Escoles esportives.
Màxim per trimestre
3.3. Cursos d’activitats física i esport. Màxim per mes
3.4. Activitat física per a gent gran.
Màxim per mes
3.5. Casals esportius.
Màxim per dia
3.6. Organització de lligues populars i torneigs
a) Import màxim per partit
b) Import màxim per inscripció lliga popular
3.7. Revisió mèdica.
Màxim
3.8. Assegurança activitats esportives.
Màxim
3.9. Inscripció a torneig esportius als espais joves
3.10.Inscripció al Cicle de passejades per a la gent gran.
Preu màxim

EUR
2,44
0,79
1,59
0,76
165,59
11,02
5,07
3,31
44,08

6,62
33,06
22,04
6,62
33,12
33,12
132,47
46,36
66,23
1,10
55,10

Normes d’aplicació de les tarifes
1. Les associacions sense ànim de lucre i les escoles públiques amb seu social a
Mollet del Vallès registrades al cens d’entitats de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès tindran una bonificació del 100% en el preu públic que s’exigeix pels
conceptes inclosos a la tarifa 2.
2. Les entitats esportives sense ànim de lucre amb seu social a Mollet del Vallès i
registrades al cens d’entitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès tindran una
bonificació del 100% en el preu públic que s’exigeix pels conceptes inclosos a la
tarifa 2.
La tarifa 2.5.1 es podrà fraccionar en abonaments trimestrals.

3. Complex esportiu de Ca n’Arimon:
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3.1. Règim general d’utilització.
La utilització del complex esportiu de Ca n’Arimon es realitzarà d’acord amb el
Reglament de funcionament intern de la instal·lació.
Quan un abonat/da vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit abans del
dia 20 del mes en curs i emplenar el formulari que es facilita al Servei d'atenció a l'usuari.
No fer-ho comporta perdre la devolució de l'import dels rebuts tramitats.
Quan l'abonat degui dues mensualitats no podrà accedir a la instal·lació fins que es posi al
corrent de pagament

3.2. Utilització del pavelló i pistes poliesportives exteriors.
a) Utilització d’1/3 de la pista del pavelló cobert: s’aplicarà una reducció del 33 % sobre la
tarifa general.
b) Utilització per part d’associacions i entitats esportives sense ànim de lucre amb seu social
a Mollet del Vallès i registrades al cens d ‘entitats de l’Ajuntament de mollet del Vallès:



3.3

Activitats esportives: reducció del 100 % sobre la tarifa general
Activitats no esportives: reducció del 25 % sobre la tarifa general

Realització d’activitats complementàries:

a) Per part de persones abonades: s’aplicarà una reducció del 50 % sobre el preu que en
cada moment s’aprovi, excepte en el cas de l’activitat de natació escolar.
b) Les persones de l’associació d’afectats per la fibromiàlgia tindran un 50% de
bonificació a les activitats complementàries d’aigua teràpia i pilates.
c) Per part de fills i filles de persones abonades: s’aplicaran les següents reduccions sobre
la tarifa general:
 Cursos de natació: reducció del 50 %, fins els 5 anys
 Escola d’iniciació esportiva: reducció del 100 %
 Campus esportiu: reducció del 10 %, fins els 5 anys
d) El programa de natació escolar només va adreçat als alumnes d’escola bressol, infantil
i 1r i 2n curs de primària. En cas que l’activitat es desenvolupi dins de l’horari lectiu
del centre, també es poden beneficiar els alumnes de 3r a 6è curs de primària.
e) Les persones del centre de salut mental Jaume Vilaseca tindran un 50% de bonificació
als cursets de natació
f) Les escoles que no tinguin seu a Mollet tindran un increment del 30% en el programa
de natació escolar
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g) Els participants dels programes PAFES tindran una bonificació del 100% en la
matricula en cas que vulguin fer-se socis un cop finalitzin els sis mesos del programa.
h) Les persones usuàries de les activitats complementàries, que es doni de baixa es farà la
següent devolució de l’import de l’activitat:
• Si la baixa es comunica amb més d'una setmana de la data d'inici de
l'activitat, es farà la devolució del 100%
• Si la baixa es comunica amb menys d'una setmana i fins a dos dies abans, es
farà la devolució del 50%
• Si la baixa es comunica el dia abans o un cop ja s'ha iniciat l'activitat, no es
farà cap devolució
3.4. Programa de beneficis socials:
a) Per a les persones de menys de 5 anys: la utilització de tots els serveis de la instal·lació
serà gratuïta, llevat d’aquells que específicament s’adrecin a les persones d’aquesta
edat.
b) Per a les persones que percebin qualsevol tipus de pensió o que tinguin la condició
legal de persona disminuïda i que afecti a la mobilitat les tarifes a aplicar seran les que
corresponguin, per a cada servei, a les persones més grans de 60 anys.
c) Per a la parella d’un abonat de la instal·lació, sempre que aquesta convisqui en situació
estable de parella, seran d’aplicació els descomptes següents:



Quota d’inscripció de l’abonament: reducció del 33 %
Quota mensual de l’abonament: reducció del 10 %

d) Per a les persones entre 17 i 22 anys: l’abonament per a la utilització dels serveis de la
instal·lació en el horari de 7 a 15 hores i de 20 a 23 hores tindrà una reducció del 30 %
sobre la inscripció i sobre la quota mensual de l’abonament general.
e) Per a les persones respecte a les quals els serveis socials municipals informin que es
troben en una situació econòmica precària:





Quota d’inscripció de l’abonament: reducció del 100 %
Quota mensual de l’abonament: reducció del 50%, 75% o 100% segons valoració dels
serveis socials
Tarifa d’entrada puntual a la instal·lació: reducció del 50 %
Activitats i serveis complementaris: reducció del 50%

f) Per a les famílies o unitats de convivència amb dos o més fills usuaris dels serveis de la
instal·lació:


Quota mensual de l’abonament: reducció del 100 % per al segon i successius fills
d’edats entre 5 i 22 anys
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Tarifa del Campus esportiu: reducció del 15 % per al segon fill i del 25 % per al
tercer i successius

g) Persones amb residència habitual a Mollet del Vallès: s’aplicarà una reducció del 75 %
a la quota d’inscripció de l’abonament.
h) Per als nadons de 0 a 6 anys: la utilització de les activitats dirigides realitzades per la
fisioterapeuta del servei d’atenció precoç serà gratuïta.
i)

Les persones que per prescripció mèdica hagin de suspendre la seva pràctica esportiva
podran demanar la suspensió de la seva condició de persona abonada per un període
màxim de 3 mesos i presentant l’informe mèdic en el moment de sol·licitar la
suspensió. La suspensió té els efectes següents: no es perd la condició de persona
inscrita o abonada, no hi ha l'obligació de pagar les quotes dels mesos durant els quals
es gaudeix de la suspensió, i passat el període sol·licitat no cal passar per cap llista
d'espera ni tornar a pagar quota d'inscripció per aixecar la suspensió. Un cop finalitzat
el període es carregarà el rebut de la quota mensual.

j) Les persones abonades tindran un descompte del 30% en el servei de revisió mèdica.
k) Durant el mes de desembre s’aplicarà una reducció del 100% en la quota d’inscripció de
l’abonament
l)Les empreses amb seu social a Mollet del Vallès que inscriguin més de 20 treballadors
tindran una bonificació del 10% en la quota mensual i un 50% en la quota d’inscripció si
no tenen la residència habitual a Mollet del Vallès.
m) Sobre la tarifa 1.5.6:
Reducció del 8% en cas de demanar l’estudi, dues visites i un control.
Reducció del 12% en cas de demanar l’estudi, 2 visites i 2 controls.
Reducció del 12% en cas de demanar 4 controls
n) Sobre la tarifa 1.5.7:

Descompte del 15% si es domicilia el pagament en els abonaments de 10 sessions
Descompte del 40% si el servei el contracten dues persones
Descompte del 60% si el servei el contracten de tres a sis persones
o) Prèvia notificació a la Secció d’Esports i amb l’autorització de la Cap de la secció, es
podran bonificar en diferents graus i fins a 10 cops l’any els serveis complementaris 1.5.1,
1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 i 1.5.6
p) S’estableix una bonificació en l’apartat 1.5 per als socis amb mes antiguitat segons
s’indica a continuació:
del 15% per a les persones abonades des de la data d’inaguració del complex.
Del 10% per a les persones abonades de més de cinc anys d’antiguitat
Del 5% per a les persones abonades de més de tres anys d’antiguitat
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4. Les persones usuàries de les activitats d’escoles esportives, cursos d’activitat física i
esport i/o activitat física per a gent gran que vulguin donar-se de baixa de les mateixes al
llarg del curs hauran de comunicar-lo a la Secció d’Esports de l’Ajuntament. Si la baixa no
es comunica abans del dia 20 de l’últim mes del trimestre, l’Ajuntament liquidarà el preu
corresponent al trimestre següent i s’haurà d’efectuar el pagament encara que no es faci ús
del servei.

213

Ajuntament de Mollet del Vallès

Ordenança de Preus Públics núm. 3.3
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS CULTURALS I DE
TEMPS LLIURE
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127,en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps
lliure prestats en centres o establiments municipals, especificats en les tarifes que es
contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l'annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a l'annex.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació al pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment que s'iniciï la prestació dels serveis o les activitats especificats en l'annex,
mitjançant l'entrada o visita als recintes on es celebrin els actes, o en el moment de
formalitzar la inscripció al curs de que es tracti.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment d'entrar en els recintes o
en el moment de fer-se la inscripció als cursos o les matèries a què es refereix
aquesta ordenança.

214

Ajuntament de Mollet del Vallès

Article 5. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres Disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

Concepte
1.

Cursos de formació especial no reglada. Preu màxim
per hora

EUR

5,51

2. Assistència a actes públics festius o culturals
Preu màxim

44,88

3.

Venda catàlegs exposicions. Preu màxim

21,01

4.

Quota anual d'inscripció CEM

11,78

5.

Activitats realitzades als espais joves. Preu màxim per
hora

6.

7.

Abonaments per a la temporada de teatre
Preu màxim per trimestre
Organització de jornades, activitats i esdeveniments
diversos de caràcter lúdic en general. Preu màxim

2,81

88,74

1.101,60

Normes d'aplicació de les tarifes:
a) Per als apartats 1, 2, 3, 5, 6 i 7 caldrà que la Junta de Govern Local fixi en cada cas el
preu a exigir, que serà com a màxim el que fixa l'ordenança. En el supòsit que
l’activitat sigui organitzada per un organisme autònom, la competència per a la fixació
de la quantia del preu públic correspondrà a la Presidència de l’organisme, llevat del
supòsit que aquesta quantia no cobreixi el cost del servei.
b) La Junta de Govern Local fixarà en cada cas, les possibles bonificacions de l'apartat 2
en favor de socis del CEM i d'entitats.
c) Les persones que estiguin en possessió del carnet jove ,el carnet de pensionista, o
acreditin la seva condició d’aturat o estudiant tindran una bonificació del 50% en el
preu de les entrades al Teatre municipal Can Gomà i el 10% en el preu dels cursos de
formació especial no reglada. No obstant això si aquestes entrades han estat comprades
mitjançant un servei telemàtic (telèfon, internet, etc), caldrà afegir els descomptes
anteriorment esmentats, al cost que l’entitat bancària estipuli per fer ús del servei
telemàtic.
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d) En les activitats, cursos i tallers per a gent gran, les persones que col·laboren com a
formadors de manera desinteressada a la seva programació estan exempts del pagament
del preu públic establert en l’apartat 1 d’aquest annex.
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Ordenança de Preus Públics núm. 3.4
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES BRESSOL

Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41 i següents
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei d’escoles bressol en els
centres d’educació infantil de primer cicle de titularitat municipal i que és regirà per la
present Ordenança.
Els serveis que oferiran els centres seran:
a) Atenció, cura i vigilància adreçats a nens i nenes en la primera etapa de l’educació
infantil
b) Menjador escolar
c) Educació maternal
d) Espai nadó
e) Espai familiar

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els pares, el tutor o la persona, natural o
jurídica, que té al seu càrrec al menor a qui s’ha concedit l’ingrés i permanència en el
centre, o el sol·licitant del servei si aquells resulten insolvents.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex, per a cadascun dels diferents serveis o activitats, i
no podrà ser objecte de prorrateig excepte en el cas del servei de menjador que es
liquidarà a raó de la seva utilització efectiva.
2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les que figuren a l’annex.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment de la formalització de la matrícula i finalitza quan es comuniqui la baixa,
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mitjançant comunicació expressa que haurà de presentar-se a l’Institut Municipal
d’Educació abans del dia 15 del mes anterior al que hagi de tenir efecte aquesta
baixa.
2. La primera quota es liquidarà en el moment de la formalització de la matrícula, i les
quotes successives per períodes mensuals. El seu pagament haurà de realitzar-se
durant els primers cinc dies de cada mes.
3. El pagament del preu públic podrà realitzar-se en efectiu a l’Institut Municipal
d’Educació o mitjançant domiciliació en un compte obert a qualsevol entitat
financera.
4. La comunicació de baixa del centre en el transcurs del mes no donarà dret a la
devolució total ni parcial de la quota de serveis d’atenció.
5. L’incompliment de l’obligació de pagament pels serveis prestats pel centre
determinarà l’aplicació de les mesures previstes al Reglament del servei.

Article 5. Normes de gestió
1. La liquidació i cobrament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es durà
a terme per l’Institut Municipal d’Educació, encarregat de la gestió del servei.
L’òrgan competent de l’Institut fixarà anualment el preu a exigir en els casos que la
tarifa continguda a l’annex d’aquesta Ordenança prevegi un import màxim, en
funció del cost dels serveis.
2. El servei de menjador es liquidarà mensualment i per avançat, conjuntament amb el
servei d’escola bressol pròpiament dit, per l’import corresponent al nombre de dies
laborables del mes de que es tracti. Només es deduirà l’import dels menjars no
gaudits en el supòsit de que aquesta circumstància es comuniqui a la direcció del
centre amb una antelació mínima de 2 dies.
3. Els deutes per aquest preu públic seran exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment. Amb aquesta finalitat, l’Institut Municipal d’Educació expedirà
certificacions de les liquidacions no satisfetes dins del període voluntari. La
recaptació en via de constrenyiment es durà a terme pels serveis recaptatoris de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
4. L’Institut Municipal d’Educació en cap cas podrà eximir total o parcialment del
pagament d’aquest preu públic.
5. En els supòsits de que alguna de les persones obligades al pagament del preu públic
sigui beneficiària d’una subvenció o ajut econòmic de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès per a aquest concepte, s’instrumentaran els mecanismes necessaris per a
procedir a la seva compensació, total o parcial segons els casos, per via
administrativa.
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Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de setembre de 2009 i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

Concepte
1. Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general
Import mensual
2. Servei d’acollida
2.1. Import mensual
2.2. Import diari
3. Servei de menjador
Per cada menjar servit esporàdic. Import màxim
Per cada menjar servit fix. Import màxim
4. Servei de berenar
Per cada berenar servit. Import màxim
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EUR

157,45
34,30
3,40
6,00
6,00
1,05

Ordenança de Preus Públics núm. 3.5
PREU PUBLIC PER LA VENDA DE PUBLICACIONS EDICIONS IMPRESES I
MATERIAL DE PROMOCIO INSTITUCIONAL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la venda de publicacions, edicions impreses i
material de promoció institucional de l'Ajuntament o dels seus organismes autònoms, que
es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn del servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà acordada en cada cas
per la Junta de Govern Local, o l’òrgan competent del respectiu organisme
autònom quan el preu cobreixi el cost, atesos els costos i les necessitats de difusió
de la publicació i/o material de promoció institucional.
2. A les tarifes aprovades per la Junta de Govern Local u òrgan del respectiu
organisme autònom, en el seu cas, es repercutirà l’Impost sobre el valor afegit
d'acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació al pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb el
lliurament de la publicació o edició impresa o material a l'adquirent.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment de rebre la publicació,
edició impresa o material de que es tracti.

Article 5è. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
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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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

Annex tarifes
Producte
"Abelló a la Polinèsia"
"Abelló sur les chemis des
Alpes"
"Abelló vist pels nens"
"Abelló"
"Abelló" Ed. Ausa
"Abelló. La fuerza del color"
"Casas, retrats al carbó"
AUSA
"De pinceles y moais"
"El Cielo y La Tierra"
"Estrany" AUSA
"Girona per Abelló"
"Joan Abelló a Rússia"
"Joan Abelló" (Vic)
"Josep Mompou"
Mediterrània
"Josep Uclés" Mediterrània
"L’Hora del Te"
"La rev. del pastel moderno"
"Les Arrels d'Abelló"
"Mini Dossier"
"Monografia Abelló Gal-Art"
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Preu venda
Sense IVA
Euros
27,89
28,85
5,77
5,77
145,19
28,85
147,12
23,08
69,23
147,12
17,31
33,65
8,65
86,54
46,15
14,42
57,69
46,15
5,77
1,44
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"Murals"
"Petita història de Joan
Abelló"
"Petita història de Salvador
Dalí"
"Raurich" AUSA
"Restauració a Catalunya"
"Troballes"
"Visions del Vallès Oriental"
Agulles de pit 1
Agulles de pit 2
Agulles de pit 3
Anells 1
Anells 2
Arracades 1
Arracades 2
Arracades 3
Arracades 4
Arracades 5
Art al Carrer
Bloc Picasso “B. Femme”
Bloc Picasso“Fruiter”
Bolìgraf MA
Bolìgraf MA Colors
Brossa a Mollet
Caixa de 6 colors

23,08
4,81
4,81
147,12
17,98
14,42
22,12
24,07
41,67
55,56
22,22
44,44
10,19
13,89
19,44
32,41
41,67
5,77
2,03
2,03
1,70
0,85
9,62
2,12

Caixa de 6 llapis amb goma
Caixa escriptura Capellades
Caixa Sabó MNAC
Carbasses pepotes
Cartells petits El Mollet
d’Abelló
Cartells Promocionals
Catàleg Abelló
Catàleg Abelló a les col
particulars
Catàleg Abelló a Madrid
Catàleg Abelló i el paisatge
Catàleg Antoni Clavé
Catàleg Antoni Hidalgo
Catàleg Aparador C. Poy
Catàleg Aparador Mercè
Alsina
Catàleg Biblioteca de
Catalunya
Catàleg Borrell
Catàleg Dalí
Catàleg Dau al Set
Catàleg Derivart
Catàleg El Mollet d’Abelló
Catàleg Fornells - Pla
Catàleg Francesc Domingo
Catàleg Joan Saló
Catàleg Juan Manuel
Catàleg Lluís Estopiñan
Catàleg Lluís Montané
Catàleg L'orgull de l'absència
Catàleg Manils
Catàleg Manolo Hugué
Catàleg Metàstasi
Catàleg Methamorphosis
Catàleg Mèxic
Catàleg Mollet Art'01
Catàleg Mollet Art'03
Catàleg Mollet Art'05
Catàleg Mollet Art'07
Catàleg Mollet Art'09
Catàleg Neus Colet
Catàleg Qui Som?
Catàleg Rebull
Catàleg Visions del desig
Catàleg"La Mirada de
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2,12
21,19
5,09
6,78
0,85
7,63
9,62
18,27
24,04
12,50
14,42
11,54
15,00
19,23
2,89
9,62
24,04
12,50
11,54
19,23
14,42
17,31
11,54
11,54
11,54
14,42
11,54
28,85
19,23
24,04
6,73
26,44
6,73
11,54
12,98
11,54
11,54
11,54
11,54
12,50
24,04
18,27
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l'artista"
DVD Dalí
DVD J. Miró
DVD Picasso
DVD Tàpies
Índex Gaudi
Jocs de tassa i plat de cafè
Lito El Camí
Lito Flors
Llapis rodó amb goma
Llibre “Invenció de la pintura”
Llibre “Treball dels escultors”
Llibreta Picasso “ROI”
Llibretes arlequí MA
Llibretes telèfon
Llibrets Casa Abelló
Llum simple
Mugs perfil Abelló
Opuscle Polinèsia
Peces paper d'argila
Penjolls i collarets 1
Penjolls i collarets 2
Penjolls i collarets 3
Penjolls i collarets 4
Penjolls i collarets 5
Pin esmaltat en color
Plat Tàpies
Plats quadrats perfil Abelló
Postal Hº tràgica
Postals
Pots llapis logo museu
Punt de llibre Capallades
Punt Picasso “Fruiter”
Punt Picasso “J. Sabartes”
Punt Picasso “Las Meninas”
Punt Picasso“ B. Femme”
Punts de llibre 1
Punts de llibre 2
Rellotges s/t arlequí
Reproducció Dalí
Reproducció Lito. Abelló
Reproducció obra El Mollet
d’Abelló
Samarreta " ABELLÓ"
Samarreta “GANSTERS”

16,95
16,95
21,19
16,95
5,59
5,93
76,27
76,27
0,68
15,67
15,67
3,56
2,37
7,63
0,96
10,17
3,81
0,96
45,76
18,52
23,15
32,41
74,07
87,96
1,02
27,12
25,42
1,27
0,42
7,20
1,70
0,85
0,85
0,85
0,85
27,78
42,59
28,81
6,36
84,75
12,71
10,17
10,17

Samarretes“BIGOTIS”
Sobres i paper amb ploma
Sobres i paper curt Capallades
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10,17
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Ordenança de Preus Públics núm. 3.6
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE PUBLICITAT
DE MOLLET COMUNICACIÓ, SL

Article 1. Concepte
1. De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41,
ambdós del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de
5 de març), aquest municipi estableix el preu públic per l'emissió de publicitat a
través de l’emissora municipal Ràdio Mollet del Vallès, del butlletí d’informació
municipal Quatre Cantons o altres publicacions i del Servei municipal de televisió
Canal Mollet, que presta la societat Mollet Comunicació SL, i que es regirà per
aquesta ordenança.
2. Es consideraran anuncis els texts escrits o propaganda escrita que, per la seva
forma o contingut, tinguin com a finalitat la difusió o divulgació a través de
l’emissora municipal, el butlletí d’informació municipal o altres publicacions
editades per la societat i cintes videogràfiques a través del servei municipal de
televisió.
3. No està subjecta al preu públic regulat en aquesta ordenança l'emissió o publicació
d'anuncis relatius a la publicitat de les següents entitats, sempre que es refereixi
estrictament als seus objectius fundacionals:
a) Entitats benèfiques o benèficodocents
b) L’Ajuntament de Mollet del Vallès, els seus organismes autònoms i les seves
societats mercantils de capital íntegrament municipal
c) Entitats culturals i cíviques inscrites al Registre municipal d’entitats
d) Organitzacions sindicals i partits polítics
Sempre i quan aquests anuncis no excedeixin de 6 passis diaris de 15 segons, pel
que respecta a les emissores, i d’1/4 de pàgina pel que respecta a les publicacions.
4. La no subjecció de la publicitat de les entitats esmentades a l’apartat 3.d) es
refereix exclusivament a les campanyes electorals i, en aquest cas, segons preveu la
llei.
5. En el cas del butlletí d’informació municipal, la publicitat relativa a les entitats
esmentades als apartats 3.a) i 3.c) estarà subjecta a aquest preu públic.
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Article 2. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les
persones o entitats que es beneficiïn de la publicitat dels anuncis emesos, a què es
refereix l'article anterior.
2. Tindran la condició de substituts, les empreses de publicitat que contractin
l'emissió dels anuncis en representació dels beneficiaris.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l'annex.
2. Els agents de publicitat que siguin professionals independents percebran una
comissió màxima del 30 % sobre la publicitat gestionada directament i del 15 %
sobre la publicitat d’agència publicitària contractada per els. Les agències de
publicitat que reuneixin els requisits legals per a l'exercici professional de
l'esmentada activitat, estaran bonificades amb un màxim del 20% sobre la tarifa
general. Aquesta bonificació figurarà en factura.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Normes de gestió
1. La direcció de Mollet Comunicació SL. no admetrà a emissió cap anunci si
prèviament no s'ha signat el contracte publicitari corresponent.
2. La gestió, liquidació i cobrament de les tarifes contingudes a l'annex es durà a
terme per la societat mercantil de capital íntegrament municipal Mollet
Comunicació SL., encarregada de la gestió dels respectius serveis.
3. Els deutes per aquests preus públics seran exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment. Amb aquesta finalitat Mollet Comunicació SL. expedirà
certificacions de les liquidacions no satisfetes dins del període voluntari. La
recaptació en via de constrenyiment es durà a terme pel servei recaptatori de
l'Ajuntament.
4. La societat Mollet Comunicació SL., en cap cas podrà condonar total o parcialment
el pagament d'aquests preus públics.
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Article 5. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el
moment de concessió de l'oportuna autorització per a l'emissió o publicació de
l'anunci per part de Mollet Comunicació SL.
2. En cas que l'autorització no s'hagués sol·licitat i/o concedit i, no obstant això,
l'anunci s'hagués emès o publicat, l'obligació de pagament neix a partir del moment
en que l'anunci es comenci a donar a conèixer al públic.
3. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà a la finalització de la campanya
publicitària. En casos de campanyes especials es podrà acordar un ajornament d'un
màxim de 60 dies.

Article 6. Fixació del preu públic i de les comissions
L’òrgan competent de Mollet Comunicació, SL fixarà els preus públics a exigir en funció
del cost dels serveis i dels màxims establerts en l’annex de tarifes, així com les comissions
i bonificacions esmentades a l’article 3.2.

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

EUR
Concepte
1. Publicitat en Ràdio Mollet del Vallès. Preu màxim
1.1. Producció de falques. Import per falca
1.2. Emissió d’anuncis
I
Import per falca de 5 segons o fracció
10 segons
15 segons
20 segons
30 segons
2. Publicitat a Canal Mollet. Preu màxim
2.1. Emissió d’anuncis
Import per inserció de 5 segons o fracció
10 segons
15 segons
20 segons
30 segons
2.2. Imatge fixa a “teletext”
Import per 1 mes diàriament (o 2 mesos
en dies alternatius)
3. Publicitat al butlletí Quatre Cantons. Preu màxim
3.1. Publicació d’anuncis
Inserció d’anuncis:
Per 1/8 pàgina
Per 2 mòduls
a) mínim
b) tres edicions
c) sis edicions
Per 4 mòduls
a) mínim
b) tres edicions
c) sis edicions
Per 8 mòduls
a) mínim
b) tres edicions
c) sis edicions
Per ½ pàgina
Per una pàgina
- Les reduccions de preu no s’apliquen a les edicions d’agost i
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17,34

0,97
1,93
2,90
3,86
5,78

1,34
2,68
4,02
5,36
8,04

74,46

141,78
71,40
64,26
61,20
142,80
129,54
124,44
285,60
260,10
248,88
341,70
571,20

EUR
Concepte
desembre
- La inserció en pàgina senar porta un recàrrec del 5%
- La inserció en pàgina contraportada porta un recàrrec del
30%
4. Publicitat a altres edicions. Preu màxim
4.1. Publicació d’anuncis
Inserció d’anuncis. Per 1 mòdul
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32,64

Ordenança de Preus Públics núm. 3.7
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'INSTITUT
MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS

Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic pels serveis sotmesos a tarifa, que presta l'Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, realitzats per l'Institut Municipal de Serveis
als Discapacitats, a què es refereix l'article anterior.
2. Estan solidàriament obligats al pagament del preu:
a) En concepte d'usuari del servei del menjador, les persones que demanin o
utilitzin el servei a qualsevol dels centres de l'Institut
b) En concepte d'usuari del servei d'atenció precoç, les persones que demanin o
utilitzin aquest servei
c) En concepte de beneficiari (en ambdós casos), el pare o tutor de l'usuari del
servei
3. El pagament d'aquest preu per tercera persona extingeix l'obligació de pagament i
no genera cap dret de devolució per a aquest

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l'annex.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a l'annex.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
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Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el
moment que el potencial usuari o beneficiari demana la utilització del servei.
2. Nogensmenys, una vegada demanat el servei l'usuari o beneficiari tindrà dret al
reintegrament de la quantitat prèviament satisfeta si el servei no s'arribés a realitzar
efectivament per causa no imputable objectivament a ell.
3. El pagament d'aquests preus públics s'efectuarà en el moment de la presentació, al
qui està obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent. Aquestes factures es
confeccionaran per mesos vençuts i amb relació a la utilització de cadascun
d'aquests serveis en el mes natural de referència.

Art. 5. Normes de gestió
1. La liquidació i cobrament del preu públic regulat en aquesta ordenança es durà a
terme per part de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, prenent com a
base les dades que es rebin dels centres respectius.
2. L’òrgan competent de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats fixarà
anualment els preus públics a exigir, en funció del cost dels serveis.
3. L’òrgan competent de l'Institut organitzarà la gestió de la liquidació i cobrament
dels preus públics, subjectant-se a les següents normes de gestió:
a) Podrà exigir, si així ho acorda, el dipòsit de l'import corresponent a una quantia que
no superi els vint menús per mes, o les vuit sessions per mes.
b) Podrà optar per liquidar l'import del preu per cada una de les utilitzacions del servei
que es realitzin o per un nombre d'utilitzacions del mateix que no superi les
possibles en un trimestre natural.
c) En tot cas, fixarà el procediment de recaptació que garanteixi l’observança de les
regles de dret necessari relatives als ingressos de dret públic i, en el cas de no optar
per l'exigència de la constitució de dipòsit, un període voluntari de cobrament que
no sigui inferior a 10 dies ni superior a 30, des de la data de l'eficàcia de la
liquidació.
4. Els deutes per aquests preus públics seran exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment. Amb aquesta finalitat l'interventor de l'Institut expedirà
certificacions de descobert de les liquidacions no satisfetes dins del període
voluntari, per a que sigui diligenciat l'apressament. La recaptació en via de
constrenyiment es durà a terme pel servei recaptatori de l'Ajuntament.
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5. En cap cas l'Institut podrà condonar total o parcialment el pagament d'aquests preus
públics.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES
EUR
Concepte
1. Servei de menjadors.
Per cada menjar servit. Import màxim
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5,41

Ordenança de Preus Públics núm. 3.8
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal
de Música de Mollet del Vallès.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l'annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a l'annex.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació al pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment de formalitzar la inscripció al curs de que es tracti i finalitza quan
l’alumne/a, si és major d’edat, o el pare/mare, tutor/a de l’alumne/a, si és menor
d’edat, ho comuniqui al centre mitjançant el full de baixa del centre, abans del dia
15 del mes anterior al que desitgi causar la baixa.
2. El pagament d'aquest preu públic corresponent a la matricula s’efectuarà en el
moment de fer-se la inscripció als cursos o les matèries a què es refereix aquesta
ordenança, i el pagament del preu públic corresponent a la quota mensual dels
serveis s’efectuarà entre els dies 5 i 10 de cada mes natural.
3. La forma de pagament d’assistència a cursets, tallers i seminaris serà en el moment
de la seva inscripció o bé la que en cada cas determini la Presidència de l’Institut
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Municipal d’Educació de Mollet del Vallès en funció de la durada i característiques
de l’activitat.
4. La forma de pagament dels concerts musicals que ofereixi l’escola de música per
encàrrec d’altres entitats diferents de l’Ajuntament serà la que determini la
Presidència de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès en cada cas.
5. La forma de pagament de la cessió d’ús dels instruments de l’Escola Municipal de
Música als seus alumnes, serà mitjançant una quota mensual que s’efectuarà entre
el 5 i 10 de cada mes natural.

Article 5. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

Article 6. Bonificacions
Podran beneficiar-se de la bonificació del 50 % dels imports els alumnes que reuneixen les
següents condicions:
a) Que la suma de tots els ingressos dels subjecte passiu i les persones que conviuen amb
ell, no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5 vegades l’IPREM (indicador público
de renta de efectos múltiples) vigent en el moment d’acordar-se la concessió de la
bonificació, per coeficient que fixa l’escala següent:
Nombre de
persones (inclòs
l’interessat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coeficient

1,00
1,00
1,00
1,10
1,25
1,40
1,50
1,55
1,60
1,65

b) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin cap altre mitjà
de fortuna.
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Per tal d’acollir-se a aquesta bonificació, els interessats hauran de sol·licitar-lo prèviament
a l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès, abans de l’últim dia del mes de
juny de cada any, acreditant les circumstàncies que possibiliten l’aplicació de la
bonificació.
Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva
presentació en el Registre de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès sense
que recaigui resolució expressa.
La resolució de les sol·licituds d’aplicació de la bonificació correspondrà al Consell
d’Administració de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès i només serà
vàlida per a l’exercici en que es sol·liciti, havent de renovar-se anualment.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del 17 d’agost de 2009 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

Concepte

EUR

1. Matrícula, import anual:
1.1. Residents a Mollet. Preu màxim
1.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
1.3. Grup de vent i banda de joves músics. Preu màxim
1.4. Mateixa família, residents a Mollet . Preu màxim

62,24
75,34
62,24
62,24

2. Sensibilització, import mensual
Per hora setmanal de classe
2.1. Residents a Mollet. Preu màxim
2.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
2.3. Mateixa família, residents a Mollet. Preu màxim

35,83
60,50
28,61

3. Llenguatge musical i cant coral, import mensual
Per hora setmanal de classe:
3.1. Residents a Mollet. Preu màxim
3.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
3.3. Grup de vent i banda de joves músics. Preu màxim
3.4. Mateixa família, residents a Mollet. Preu màxim

24,34
38,01
19,54
19,54

4.Instrument individual, import mensual
Per hora setmanal de classe
4.1. Residents a Mollet. Preu màxim
4.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
4.3. Grup de vent i banda de joves músics. Preu màxim
4.4. Mateixa família, residents a Mollet. Preu màxim

79,11
145,28
69,69
69,69

5.

6.

Assistència a formacions instrumentals exclusivament,
import anual
5.1. Residents a Mollet
5.2. Residents fora de Mollet
5.3. Grup de vent i banda de joves músics
5.4. Mateixa família residents a Mollet
Assistència a cursets, tallers i seminaris
Preu per hora

7. Concerts musicals
Preu per concerts
8. Cessió d’ús d’instruments musicals
Preu mensual
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62,24
79,11
62,24
62,24

23,54

2.621,45

18,15

Normes d’aplicació de les tarifes:
1. Els alumnes que assisteixin a classes de llenguatge musical i instrument gaudiran
d’un 20% de descompte del preu total.
2. Els alumnes que assisteixin només a formacions instrumentals hauran de pagar
únicament la quota anual dins el màxim establert.
3. Els lliuraments de fotocòpies o manuals, soltes o enquadernades, es cobraran al
preu de cost per l’Escola.
4. L’organització de cursets, tallers, seminaris i concerts per encàrrec d’altres entitats,
així com la cessió d’ús dels instruments de l’Escola Municipal de Música es
determinaran per la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del
Vallès, així com el preu públic corresponent dins del màxim establert.
5. Les quotes corresponents als apartats de l’1 al 5 de les tarifes seran aprovades pel
Consell d’Administració dins els màxims establerts.
6. El professorat de l’escola que vulgui rebre classes d’instrument gaudirà d’una
reducció del 30 % de la quota mensual.
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Ordenança de preus públics núm. 3.9
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'EMPRESA
MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L'OCUPACIÓ, SL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic pels serveis sotmesos a tarifa, que presta
l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació SL. Aquests serveis són:
a) L'arrendament d'aules
b) La utilització d'equips d'oficina: fotocopiadora, fax i retroprojector
c) La utilització del servei d'assessorament a empreses en l'àmbit laboral

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, realitzats per l'Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l'Ocupació SL, a què es refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l'annex.
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
3. Estaran bonificats amb un 20% sobre la tarifa 1 ( arrendament d’aules ) els ens
públics i també aquelles entitats que prèviament hagin subscrit un conveni de
col·laboració amb l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL, l’objecte del qual estigui comprés dins les finalitats d’aquesta
empresa, expressades en els seus estatuts. Aquesta bonificació no podrà ser en cap
cas acumulativa.

Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el
moment en que es realitzi qualsevol dels serveis expressats en l’article primer.
2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de la presentació de la
factura corresponent.
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Article 5. Normes de gestió
1. La liquidació i cobrament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es durà
a terme per l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació SL,
encarregada de la gestió del servei.
2. Les factures pels serveis o activitats realitzades es confeccionaran per mesos
vençuts i amb relació a la utilització de cadascun d'aquests serveis en el mes
natural de referència.
3. Els deutes per aquests preus públics seran exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment. Amb aquesta finalitat l'Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l'Ocupació SL. expedirà certificacions de les liquidacions no
satisfetes dins del període voluntari. La recaptació en via de constrenyiment es durà
a terme pels serveis recaptatoris de l'Ajuntament.
4. L'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació SL, en cap cas
podrà condonar total o parcialment el pagament d'aquests preus públics.

Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació, i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

Concepte
1. Arrendament d’aules, amb ordinador i connexió a
Internet.
Per hora
2. Assessorament a empreses en l’àmbit laboral
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EUR

26,14
24,57

Ordenança de Preus Públic núm. 3.10
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ACTIVITATS FIRALS
D’ÀMBIT COMERCIAL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis relatius a les activitats
firals de tipus comercial impulsades per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms o les
societats mercantils de capital íntegrament municipal, que es regiran per aquesta
ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn del servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà acordada en cada cas
per la Junta de Govern Local, o l’òrgan competent del respectiu organisme
autònom o societat municipal quan el preu cobreixi el cost, atesos els costos de
cada servei concret.
2. A les tarifes aprovades per la Junta de Govern Local o òrgan del respectiu
organisme autònom o societat municipal, en el seu cas, es repercutirà l’Impost
sobre el valor afegit d’acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació al pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb la
sol·licitud dels serveis.
2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de sol·licitar els
serveis, tot i que en el moment de fixar la seva quantia, l’òrgan competent podrà
acordar un altre moment de pagament.
3. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’ens municipal que
organitzi l’activitat firal, i l’import recaptat formarà part del seu pressupost
d’ingressos.
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Article 5. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
a la seva modificació o derogació expressa.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança de Preus Públics núm. 3.11
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària,
que es regirà per aquesta ordenança.
Aquests serveis són:
a) Servei d’ajuda a domicili
b) Servei de telealarma i teleassistència

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquest ordenança les persones que
es beneficiïn dels serveis prestats per aquest municipi a que es refereix l’article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les que figuren a l’annex i s’aplicaran
d’acord amb les normes detallades a l’article 6 d’aquesta ordenança.
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 4. Obligació al pagament
L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment
en que es sol·licita la utilització dels serveis. Nogensmenys, una vegada sol·licitat el servei,
la persona usuària o beneficiària tindrà dret al reintegrament de la quantitat prèviament
satisfeta si aquell no s’arribés a prestar efectivament per causes que objectivament no li
siguin no imputables.
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Article 5. Normes de gestió
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració
municipal. En el supòsit de gestió indirecta dels serveis, els plecs de clàusules
d’explotació dels mateixos podran establir, d’acord amb la normativa vigent, que el
contractista percebi com a retribució les tarifes del preu públic; en aquest cas, la
gestió i recaptació correspondrà al contractista.
2. El Reglament del servei determinarà, en tot cas, el sistema d’organització de la
gestió, liquidació i cobrament del preu públic.

Article 6. Normes d’aplicació de les tarifes
1. La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d’aplicar a les tarifes
del preu públic els percentatges següents:

Modalitat A
Modalitat B
Modalitat C
Modalitat D
Modalitat E

Servei
d’ajuda
a domicili
0%
0%
33 %
66 %
100 %

Servei de
telealarma
i teleassistència
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2. La modalitat a que pertany cada persona usuària es determina en funció de la seva
renda disponible mensual, d’acord amb el següent barem:






Modalitat A: fins a 18,71 EUR
Modalitat B: de 18,72 a 155,95 EUR
Modalitat C: de 155,96 a 311,92 EUR
Modalitat D: de 311,93 a 467,88 EUR
Modalitat E: a partir de 467,89 EUR

3. El càlcul de la renda disponible mensual als efectes de l‘apartat anterior d’aquest
article es realitzarà de la manera següent:
a) Es considera renda disponible mensual el resultat del càlcul següent:
RD = ITUF/12 – (MS + M + DH)
on:
 RD és la renda disponible mensual
 ITUF són els ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència
 MS és el mínim de subsistència
 M és la quantitat que pot ser deduïda per l’existència de menors a la unitat familiar
o de convivència
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DH són les despeses del habitatge

b) Els ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència (ITUF) són els que
apareixen a la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques de
l’exercici anterior, en el cas de persones obligades a presentar-la. En el cas de persones
no obligades a presentar aquesta declaració, hauran d’acreditar els seus ingressos totals
mitjançant el certificat d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió
emesos per l’empresa o organisme corresponent, sense perjudici que si els serveis
municipals tenen coneixement que la persona gaudeix d’ingressos no declarats aquests
també es tinguin en compte per establir els ITUF.
c) El mínim de subsistència (MS) es determinarà en funció del nombre de persones que
integren la unitat familiar o de convivència:







1 persona: 380,00 EUR
2 persones: 564,00 EUR
3 persones: 836,00 EUR
4 persones: 1.113,00 EUR
5 persones: 1.339,00 EUR
6 o més persones: 1.605,00 EUR

d) Si a la unitat familiar o de convivència hi ha menors de 18 anys, es restaran 24,04 EUR
per cada menor (coeficient M de la fórmula). En els casos de menors de 3 anys que van
a la guarderia, també es deduirà el cost d’aquesta; aquest import haurà d’acreditar-se
amb la corresponent factura.
e) Les persones que satisfacin despeses d’arrendament d’habitatge o, en cas de residir en
habitatge de la seva propietat, despeses d’hipoteca i tributs immobiliaris, deduiran en
concepte de despeses d’habitatge (DH) el percentatge següent de l’import global de les
referides despeses (arrendament, hipoteca, impost sobre béns immobles):

Despesa mensual
Fins a 90,15 EUR
De 90,15 a 150,25 EUR
De 150,26 a 210,35 EUR
De 210,36 a 270,46 EUR
De 270,47 a 360,61 EUR
A partir de 360,62 EUR

Percentatge
de deducció
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
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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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES

Concepte

EUR

1. Servei d’ajuda a domicili.
Per hora de servei
1.1. Servei de treballador/a familiar
1.2. Servei d’auxiliar de geriatria
1.3. Servei d’auxiliar de la llar

12,24
12,24
9,64

2. Servei d’àpats a domicili. Per àpat
servit
3. Servei de telealarma. Per cada mes
3.1. Servei de telealarma
3.2. Servei de teleassistència

253

Ajuntament de Mollet del Vallès

6,96

3,77
26,78

Ordenança Fiscal núm. 4.1
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Capítol I: Fonament legal
Article 1. Fonament Legal
Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en
relació als 4.b) i 5.E.c), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 6.1 i 8.1a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya; i 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El seu objecte és desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les contribucions
especials en aquest municipi, previst en els articles 28 al 37, ambdós inclosos, de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Capítol II: Fet imposable
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un
benefici o d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de
serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest municipi.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva
exacció serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els
subjectes passius.

Article 3. Consideració d'obres i serveis
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i
serveis municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per
atendre les finalitats que hom li ha atribuït
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin
atribuït i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris,
amb aportacions econòmiques d'aquest municipi
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el
seu caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
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a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels
quals aquest municipi fos l'únic titular
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi
c) Associacions de contribuents
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte
de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de
l'establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i
exigit.

Article 4. Obres i serveis determinants del fet imposable
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable,
establertes en l'article 2n. d'aquesta ordenança:
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 que ja estan obertes i
pavimentades i per la modificació de les rasants
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor 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) Per la plantació d'arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l'ampliació de
parcs i jardins que siguin interès per a un determinat barri, zona o sector
k) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció
l) 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
m) 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
n) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualssevulla altres obres o serveis
municipals
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Capítol III: Exempcions i bonificacions
Article 5è. Exempcions i bonificacions
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals
que els que s'estableixin per disposicions amb caire de llei posteriors al Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix
l'apartat anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant
expressament el precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat.
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.
Capítol IV: Subjectes passius
Article 6. Consideració de subjectes passius
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
33 de la Llei general tributària que es beneficiïn especialment per la realització de
les obres o per l'establiment dels serveis municipals que originin l'obligació de
contribuir.
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones
beneficiades especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris
b) En les contribucions especials per realització d'obres o 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
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les
empreses subministradores que les hagin d'utilitzar
Article 7. Contribuents
1. Sens perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 12
d'aquesta ordenança general, les contribucions especials recauran 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 o en la
matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les
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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.

Capítol V: Base imposable
Article 8. Base imposable
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim,
pel 90 per 100 del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per
l'establiment o ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
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 ment o
ampliació dels serveis
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que
es tracti de béns d'ús públic de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al
municipi o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de
patrimoni de l'Estat
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions,
destrucció de plantacions, obres 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 el municipi haguessin
d’apel·lar el 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 resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major 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 del municipi a que 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, sense
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 100 a què es
refereix l'apartat primer d'aquest article.
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5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel
municipi la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les
subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra
persona o entitat pública o privada. 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 10è
d'aquesta ordenança.

Article 9. Determinació de la base imposable
La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra
que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució
especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per 100 a què es refereix l'article anterior.
Capítol VI: Quota tributària
Article 10. Bases de repartiment
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 separada, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu
volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre béns immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d’incendis, es podran
distribuir entre les entitats 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
100 de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als
exercicis successius fins a la seva amortització total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.m) d'aquesta ordenança, 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 o auxili 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.
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Article 11. Altres bases de repartiment
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, de la reculada, 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.
Capítol VII: Meritació
Article 12. Meritació
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, el municipi podrà exigir el pagament a 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 als
efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es
preveu en l'article 5è d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret
d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data
de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que
es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a
subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti
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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, l'administració
esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte
passiu en l'expedient mencionat.
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 a la 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 a la 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.

Capítol VIII: Fraccionaments i ajornaments
Article 13. Fraccionament i ajornament de les quotes
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi 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, mitjançant
hipoteca, penyora, aval bancari o una altra garantia suficient que satisfaci la
corporació.
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 certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i
interessos corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de
pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia
constituïda.
5. D'acord amb les condicions socioeconòmiques 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
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fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents ,sense perjudici que ells
mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin
oportuns.
Capítol IX: Imposició i ordenació
Article 14. Imposició
L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part de l’òrgan
competent de l'acord d'imposició en cada cas concret.

Article 15. Ordenació
1. 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 realitzar fins
que no s'hagin aprovat la seves ordenacions concretes.
2. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà
la determinació del cost previ 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 o ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions a aquesta
ordenança general de contribucions especials.
3. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i
després de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran
individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien 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, del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones les persones
beneficiades especialment o de les quotes assignades.

Article 16. Col·laboració amb altres ens locals
1. Quan l'Ajuntament col·labori amb una altra entitat local en la realització de les
obres o l'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions
especials, s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords
concrets d'imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la
recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra
a) anterior.
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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.

Article 17. Delegació d'atribucions
En el cas de delegació de l'execució d'obres o establiment o ampliació de serveis que
s'hagin de finançar mitjançant contribucions especials, les facultats d'imposició i ordenació
podran correspondre a l'ens delegat, en els termes de la pròpia delegació, sens perjudici del
que preveu l'article 133 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Capítol X: Col·laboració ciutadana
Article 18. Col·laboració per iniciativa ciutadana
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 del municipi, 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.
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
associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de
l'acord d'ordenació de les contribucions especials.

Article 19. Associacions administratives de contribuents
Per a la 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.
Capítol XI: Recaptació i inspecció
Article 20. Recaptació
Per a la recaptació de les contribucions especials es procedirà segons el que estableix per
als ingressos directes l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Article 21. Infraccions i sancions
1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les
sancions que hi corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de
les quotes liquidades no prescrites.

Article 22. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, la Llei general tributària i les
disposicions que les desenvolupin i complementin.

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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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5. CLASIFICACIÓ FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

NOM DEL CARRER

SIGLES

AFORES
AGRICULTURA
AGRICULTURA
ALEXANDER FLEMING
ALEXANDER FLEMING
ALEXANDER FLEMING
ALEXANDER FLEMING
ALGUER
ALGUER
ALSINA
ALSINA
ALVAREZ DE CASTRO
ALVAREZ DE CASTRO
AMICAL MAUTHAUSEN
AMICAL MAUTHAUSEN
ANDALUSIA
ANGEL GUIMERÀ
ANGEL GUIMERÀ
ANSELM CLAVÉ
ANSELM CLAVÉ
ANSELM CLAVÉ
ANSELM CLAVÉ
ANTONI DE GIMBERNAT
ANTONI GAUDÍ
ANTONI GAUDÍ
ANTONI GAUDÍ
ANTONI SUÑÉ
ANTONIA CANET
ANTONIA CANET
ANTONIO MACHADO
ANTONIO MACHADO
ANTONIO MACHADO
ARCADI VIÑAS
ARCADI VIÑAS
ARTUR BARRES
ARTUR BARRES
AURELI MARIA ESCARRÉ
AURELI MARIA ESCARRÉ
AURELI MARIA ESCARRÉ
AURELI MARIA ESCARRÉ
AUTOPISTA

C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C DE L'
C DE L'
C D'
C D'
C D'
C D'
PL D'
PL D'
PL D’
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
AV D'
AV D'
AV D'
PL D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
C D'
PG D'
PG D'
C D'
C D'
PTGE D'
PTGE D'
PTGE DE
L'
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
1
2
1
2
68
84
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
46
55
1
1
2
68
1
1
2
1
2
11
2
1
1
2
1
2
1
2
1

999
999
998
999
66
82
998
999
998
999
998
999
998
999
998
999
999
998
44
53
998
999
999
73
66
998
999
999
998
9
998
999
998
999
999
998
999
998
999
998
999

D
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
C
C
A
A
B
B
C
B
B
A
C
A
A
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
B

NOM DEL CARRER

SIGLES

BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BAILÉN
BAILÉN
BALMES
BALMES
BALMES
BALMES
BALMES
BARCELONA
BARCELONA
BARTOMEU ROBERT
BARTOMEU ROBERT
BERENGUER III
BERENGUER III
BERENGUER III
BERENGUER III
BERNAT METGE
BERNAT METGE
BERNAT METGE
BILBAO
BORRELL
BORRELL
BORRELL
BORRELL
BORRELL
BOSC
BOSC
BOSC
BOSC

AV D'
AV D'
RTDA DE
RTDA DE
C DE
C DE
RBLA DE
RBLA DE
RBLA DE
RBLA DE
RBLA DE
C DE
C DE
C DE
PTGE DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PTGE DE
C DEL
C DEL
C DEL
RTDA
DEL
PL DELS
C DE LES
C DEL
C DE LES
AV DE
PARC
PARC
RTDA
DEL
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE

BOTERS
BRODADORES
BRUC
BUGADERES
BURGOS
CA L’ESTRADA
CAL MUSIC
CALDERÍ
CALDERÓ
CALDERÓ
CALDERÓ
CALDERÓ
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
2
1
2
1
2
1
2
14
23
252
1
2
1

999
998
999
998
999
998
21
12
250
999
998
999
998
999

1
2
51
100
1
2
60
1
1
2
25
37
1
1
2
10
1

49
98
999
998
999
58
998
999
23
998
35
999
999
999
8B
998
999

B
B
D
D
D
D
A
A
B
B
B
A
A
C
D
A
A
B
B
C
C
D
B
C
C
D
C
D
D
D
C
D

1
1
1
1
1
1
1
1

999
999
999
999
999
999
999
999

C
C
C
C
A
C
C
D

1
2
15
24

13
22
999
998

A
A
B
B

NOM DEL CARRER

SIGLES

CALDES DE MONTBUÍ
CALDES DE MONTBUÍ
CALDES DE MONTBUÍ
CALDES DE MONTBUÍ
CALDES DE MONTBUÍ
CALDES DE MONTBUÍ
CAN BORRELL
CAN BORRELL

AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
PL DE
RTDA
DE
ESCA DE
RDA
RTDA DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
AV DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
RTDA DE
C DE
AV DE
C DEL
C DEL
C DEL
C DEL
C DE LA
RTDA
C DE
PL DE
PL DE
PG DE
PL DE

CAN DRAGÓ
CAN FÀBREGAS
CAN FÀBREGAS
CAN FILOSA
CAN FILOSA
CAN FLEQUER
CAN FLEQUER
CAN FLEQUER
CAN FLEQUER
CAN MAGAROLA
CAN MAGRE
CAN MOLLET
CAN MOLLET
CAN MOLLET
CAN MOLLET
CAN MOLLET
CAN PACIÀ
CAN PANTIQUET
CAN PANTIQUET
CAN PANTIQUET
CAN PANTIQUET
CAN PANTIQUET
CAN PANTIQUET
CAN PANTIQUET
CAN PERE GIL
CAN PRAT
CARME
CARME
CARME
CARME
CASILLA
CASILLA
CASTELAO
CASTELLA
CATALUNYA
CESC BAS
CINCO PINOS
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
2
23
38
48
54
1
1

21
36
31
46
52
998
999
999

C
B
C
C
B
C
B
D

1
1
1
9
2
5
21
30
1
1
1
2
27
36
61
1
2
1
30
46
49
65
1
1
1
1
2
6
17
1
1
1
1
1
1
1

999
999
7
999
28
19
999
998
999
999
25
36B
59
998
999
999
28
47
44
998
63
999
999
999
999
15
4B
998
999
999
999
999
999
999
999
999

D
B
D
D
C
B
B
B
A
B
B
B
B
A
A
C
C
B
B
A
C
A
B
B
B
B
C
C
B
B
D
D
C
B
A
D
C

NOM DEL CARRER

SIGLES

CISTELLERS
CLAUDI ARAÑÓ I ARAÑÓ
COMTE D'URGELL
COMTE D'URGELL
COMTE D'URGELL
COMTE D'URGELL

PL DELS
C DE
C DEL
C DEL
C DEL
PTGE
DEL
PTGE
C DEL
PL DE LA
C DEL
C DE
C DE
C DE
C DE LA
PL DE
CR
C D'
C D'
PL D'
C D'
C DE L'
PL DE L'
C D'
PL DE L'
PL DE L'
PL D’
PL D'
C DE
RONDA
DE LA
PL DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PL DELS

COMUNITARI
CONGOST
CONSTITUCIÓ
COURE
CRISTOBAL COLÓN
CRISTOBAL COLÓN
CRISTOBAL COLÓN
DIPUTACIÓ
DOLORES IBÁRRURI
DOS DE MAIG
EMILI NINOU
ENRIC MORERA
ENRIC ROSÉS
ENTENÇA
ESGLÉSIA
ESGLÉSIA
ESPANYA
ESTACIÓ DEL NORD
ESTATUT
EUROPA
EXTREMADURA
FACUNDO BACARDÍ I MASSÓ
FARINERA
FEDERICO GARCÍA LORCA
FELIU TURA
FELIU TURA
FELIU TURA
FELIU TURA
FELIU TURA
FÈLIX FERRAN
FÈLIX FERRAN
FÈLIX FERRAN
FÈLIX FERRAN
FÈLIX FERRAN
FÈLIX FERRAN
FÈLIX FERRAN
FÈLIX FERRAN
FERRERS
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
1
1
2
65
1

999
999
63
998
999
999

C
B
C
C
D
D

1
1
1
1
1
2
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

999
999
999
999
13
998
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

D
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B
B
C
A
A
A
B
B
A
B
B
D

1
1
2
9
20
61
1
2
5
6
15
19
46
56
1

999
7
18
59
998
999
3
4
13
44
17
999
54
998
999

C
B
B
C
C
B
B
C
C
B
B
D
D
B
C

NOM DEL CARRER

SIGLES

FERRO
FERROCARRIL
FERROCARRIL
FERROCARRIL
FIVELLER
FRANCESC CAMBÓ
FRANCESC FERRER I
GUÀRDIA
FRANCESC LAYRET
FRANCESC LAYRET
FRANCESC LAYRET
FRANCESC LAYRET
FRANCESC LAYRET
FRANCESC MACIÀ
FRANCESC MACIÀ
FREDERIC ROS SALLENT
FREDERICA MONTSENY
FRIEDICH WILHELM
SERTÜNER
GAIETÀ VENTALLÓ
GAIETÀ VENTALLÓ
GAIETÀ VENTALLÓ
GAIETÀ VENTALLÓ
GAIETÀ VENTALLÓ
GAIETÀ VENTALLÓ
GAIETÀ VINZIA
GAIETÀ VINZIA
GAIETÀ VINZIA
GAIETÀ VINZIA
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GALLECS
GANIVETA
GERMANS MORETÓ PRAT
GIRONA
GRANADA
GRANOLLERS
GUSTAVO ADOLFO
BÉCQUER
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

C DEL
C DEL
C DEL
C DEL
RBLA DE
C DE
C DE

1
2
42
88
1
1
1

999
40
100
998
999
999
999

B
C
B
B
A
B
A

C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PTGE DE
PL DE
PL DE
C DE

1
2
32
53
75
1
1
1
1
1

51
30
998
73
999
999
999
999
999
999

D
C
A
C
A
C
C
B
C
B

C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PL DE LA
C DELS
C DE
C DE
C DE
C DE

1
2
25
26
64
65
1
2
56
71
1
2
12
20
23
34
50
51
77
68
1
1
1
1
1
1

23
24
63
62
998
999
69
54
998
999
21
10
18
32
49
48
66
75
999
998
999
999
999
999
999
999

A
A
A
A
C
C
A
A
B
B
B
C
B
C
C
C
B
B
A
A
B
C
C
A
C
D

Ajuntament de Mollet del Vallès

NOM DEL CARRER

SIGLES

HIPÒLIT LAZARO
HIPÒLIT LAZARO
HIPÒLIT LAZARO
IMMACULADA
INDÚSTRIA
ITÀLIA
ITÀLIA
ITÀLIA
ITÀLIA
JACINT VERDAGUER
JACINTO BENAVENTE
JACINTO BENAVENTE
JACINTO BENAVENTE
JACINTO BENAVENTE
JACINTO BENAVENTE
JACINTO BENAVENTE
JAUME COLL
JAUME I
JAUME I
JAUME I
JAUME I
JOAN ABELLO
JOAN AMBROS I LLOREDA
JOAN AMBROS I LLOREDA
JOAN AMBROS I LLOREDA
JOAN BROSSA
JOAN MARAGALL
JOAN MARAGALL
JOAN MIRO
JOAQUIM MIR
JOSEP IRLA
JOSEP MARIA FOLCH I
TORRAS
JOSEP SOLÀ
JOSEP TARRADELLAS
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
LLAGOSTA
LLEIDA
LLEVADORES
LLIBERTAT
LLIBERTAT
LLIBERTAT
LLIBERTAT
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

C D'
C D'
C D'
C DE LA
C DE LA
C D'
C D'
C D'
C D'
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PTGE DE
PTGE DE
C DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
PL DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PL DE
C DE
PL DE
C DE

1
2
13
1
1
1
2
7
32
1
1
2
13
23
1
2
1
1
2
120
129
1
1
2
200
1
1
2
1
1
1
1

11
998
999
999
999
5
30
999
998
999
11B
998
21
999
999
998
999
127
118
998
999
999
999
198
998
999
999
998
999
999
999
999

C
B
B
B
B
C
C
B
B
C
C
C
B
C
D
C
C
A
A
B
B
A
C
C
B
A
B
D
C
B
C
D

PL DE
PL DE
C DE
C DE LA
C DE
C DE LES
AV DE
LA
AV DE
LA
AV DE
LA
AV DE

1
1
1
1
1
1
1

999
999
999
999
999
999
51

C
B
D
B
C
C
A

2

24

A

28

998

B

53

999

B
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NOM DEL CARRER

LLUÍS COMPANYS
LLUÍS DURAN
LLUÍS DURAN
LLUÍS DURAN
LLUÍS DURAN
LLUÍS MILLET
LLUÍS MILLET
LLUÍS MILLET
LOURDES
LLUNA
MADRID
MAGALLANES
MAGALLANES
MAGALLANES
MAGALLANES
MAJOR
MARIA AURÈLIA CAPMANY
MARIA BLANCHARD
MARIA MONTESSORI
MARIÀ FORTUNY
MARIÀ FORTUNY
MARIÀ FORTUNY
MARIÀ FORTUNY
MARIÀ FORTUNY
MARINETA
MARMANYERES
MARTÍ L'HUMÀ
MARTÍ L'HUMÀ
MASIA CA L'ANDREU
MASIA CA L'ERMITÀ
MASIA CA L'ESLAVA
MASIA CAN BEIRA
MASIA CAN BEIRA NOU
MASIA CAN BLANC
MASIA CAN BLASCO
MASIA CAN BORDA
MASIA CAN CASILLAS
MASIA CAN CASTELLAR
MASIA CAN CATALÀ
MASIA CAN CRUZ
MASIA CAN CONSOL
MASIA CAN FARRA
MASIA CAN FONOLLEDA
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SIGLES
LA
PARC DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
AV DE
PL DE LA
C DE
C DE
C DE
C DE
PTGE DE
PL
PL DE
PL DE
PGTE DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PTGE DE
LA
PL DE
LES
C DE
C DE
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
1
2
27
30
1
2
14
1
1
1
1
2
19
1
1
1
1
1
1
2
6
7
15
1

999
25
28
999
998
999
12
998
999
999
999
17
998
999
999
999
999
999
999
5
4
998
13
999
999

B
B
B
C
C
B
C
B
D
C
C
C
B
B
C
A
C
B
B
C
C
B
B
C
D

1

999

C

1
2

999
998

1

999

B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

NOM DEL CARRER
MASIA CAN FORNAGUERA
MASIA CAN FORNER
MASIA CAN GARRIDO
MASIA CAN JAUME DE
MOGODA
MASIA CAN JAUME MAGRE
MASIA CAN JOAN FELIUÀ
MASIA CAN JORNET
MASIA CAN JORNET XIC
MASIA CAN LLAGOSTERA
MASIA CAN LOZANO
MASIA CAN MAESTRA
MASIA CAN MAGRE
MASIA CAN MAINOU
MASIA CAN MAINOU NOU
MASIA CAN MARTÍ
MASIA CAN MORENO
MASIA CAN MULÀ
MASIA CAN PERET FELIUÀ
MASIA CAN QUEROL
MASIA CAN ROCA
MASIA CAN ROF
MASIA CAN ROS
MASIA CAN ROS GALLECS
MASIA CAN SALVI
MASIA CAN TORRENTS
MASIA CAN VEIRE
MASIA CAN VEIRE NOU
MASIA CAN VILA
MASIA CAN VILARDELL
MASIA CAN VIRGINIA
MASIA CAN VIÑUELA
MASIA CAN XALET
MASIA CAN XAMBRERS
MASIA CAN CARTERIA
RURAL
MASIA CASA CARMONA
MASIA CASA MORENO
MASIA CASA NEUS
MASIA CASA NOVA
MASIA TORRE BLAVA
MASOVERS
MATALASSERS
MERCADERS
MERCAT
MERCAT
272

SIGLES

DES DE

FINS A

CATEGORIA
D
D
D

1

PL DELS
PL DELS
PL DELS
C DEL
PTGE
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1
1
1
1
1
1

999

999
999
999
999
999
999

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
A
A

NOM DEL CARRER

MERCÈ RODOREDA
MESTRES D'OBRA
METAL·LÚRGICA
MIGDIA
MIGUEL DE CERVANTES
MIGUEL DE CERVANTES
MIGUEL DE CERVANTES
MIGUEL DE UNAMUNO
MIQUEL MARTÍ I POL
MOLÍ DE CAN BASSA
MONGES
MONTCADA
MONTSERRAT ROIG
MONTURIOL
MOSSOS D'ESQUADRA
MURCIA
NACIONS UNIDES
NELSON MANDELA
NICARAGUA
NOVA
NUADORES
OCTAVE LECANTE
OMBRA
ONZE DE SETEMBRE
ORDIDORES
ORDIDORES
ORDIDORES
ORDIDORES
ORIENT
OSCA
PABLO PICASSO
PABLO PICASSO
PADRÓ
PAGESOS DE REMENÇA
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
PALAUDÀRIES
PALAUDÀRIES
PALAUDÀRIES
PALAUDÀRIES
PALAUDÀRIES
PALAUDÀRIES
273

SIGLES
DEL
PL DE
PL DELS
C DE LA
C DEL
C DE
C DE
C DE
C DE
PL DE
C DEL
C DE LES
C DE
PL DE
C DE
C DELS
PL DE
PL DE
LES
PL DE
C DE
RBLA
C DE LES
C D'
PTGE DE
L'
C DE L'
C DE LES
C DE LES
C DE LES
C DE LES
RONDA
D'
C D'
C DE
C DE
PL DE
PL DELS
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
1
1
1
1
2
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

999
999
999
999
999
26
998
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

D
C
C
C
B
C
B
D
B
B
C
C
C
C
D
B
B

1
1
1
1
1
1

999
999
999
999
999
999

B
A
C
C
B
D

1
1
2
5
6
1

999
3
4
999
998
999

B
C
B
A
A
B

1
1
2
1
1
1

999
999
998
999
999
999

C
C
B
B
C
C

1
2
15
24
42
52

13
22
999
40
50
998

B
B
C
C
B
C

NOM DEL CARRER

SIGLES

PALMERA
PAMPLONA
PARC
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

PÍO BAROJA
PLANA
PLANA
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA

PL DE LA
C DE
AV DEL
C DE LA
C DE LA
C DE LA
C DE LA
PTGE DE
LA
PTGE DE
LA
PTGE DE
LA
PTGE DE
LA
PL DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PL DELS
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE LA
C DE LA
C DE LA
RONDA
DELS
C DE
C DE LA
C DE LA
RBLA DE
RBLA DE
RBLA DE
RBLA DE
RBLA DE
RBLA DE

POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
PORTUGAL
PORTUGAL

PAU
PAU
PAU
PAU CASALS
PAU CLARIS
PAU CLARIS
PAU CLARIS
PAU VILA
PELLAIRES
PERE III
PERE RAMON
PERE RAMON
PERE RAMON
PERE RAMON
PINEDA FOSCA
PINEDA FOSCA
PINEDA FOSCA
PINETONS
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
1
1
1
2
29
26
1

999
999
999
27
24
999
998
7

C
A
B
A
A
C
C
A

2

4

A

9

999

B

6

998

B

1
1
2
6
1
1
1
1
2
5
10
1
2
5
1

999
999
4
998
999
999
999
3
8
999
998
3
998
999
999

B
C
A
C
B
C
C
A
A
B
B
B
B
C
D

1
1
2
1
2
6
46
73
74

999
999
998
71
4
44
72
83
84

D
C
B
A
B
A
A
B
B

RBLA DE
RBLA DE

85
86

999
998

C
C

C DE
C DE

1
2

23
16

C
C
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NOM DEL CARRER

SIGLES

PORTUGAL
PORTUGAL
PORTUGAL
PORTUGAL
PRAT DE LA RIBA
PUNTAIRES
QUARTER LLEVANT
QUARTER NORD
QUIMICA
RABASSAIRES
RAFAEL ALBERTI
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAFAEL CASANOVA
RAMADERS
RAMON CASAS
RAMON CASAS
RAMON CASAS
RAMON LLULL
RAMON TURRÓ
RAMÓN Y CAJAL
REC DE DALT
RELLOTGE

C DE
C DE
C DE
C DE
PL DE
C DE LES
C DEL
C DEL
C DE LA
AV DELS
PARC DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
AV DE
PTGE DE
PL DELS
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DEL
RTDA
DEL
PL DE LA
C DE LA
AV DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PG DE
VIA DE
VIA DE
VIA DE
VIA DE
VIA DE
VIA DE
PL DE
C DE

REPÚBLICA
RIERA
RIVOLI
ROGER DE LLÚRIA
ROGER DE LLÚRIA
ROGER DE LLÚRIA
ROGER DE LLÚRIA
RONDA
RONDA
RONDA
RONDA
RONDA
RONDA
RONDA
ROSA SENSAT
SABADELL
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

18
27
28
77
1
1
1
1
1
1
1
1
2
22
32
57
72
75
100
1
1
1
2
47
1
1
1
1
1

26
75
998
999
999
999
999
999
999
999
999
55
20
30
70
73
98
999
998
999
999
19
8
999
999
999
999
999
999

D
D
C
C
A
C
B
D
C
B
D
C
A
B
C
B
B
C
C
C
C
A
A
B
C
C
C
B
D

1
1
1
1
2
20
30
1
1
19
79
83
87
91
1
1

999
999
999
999
18
28
998
999
17
75
81
85
89
999
999
35

C
C
B
C
C
D
C
D
C
B
C
B
D
B
C
C

NOM DEL CARRER

SIGLES

SABADELL
SABADELL
SABADELL
SALVADOR ALLENDE
SALVADOR ESPRIU
SANT AGUSTÍ
SANT ANDREU
SANT ANDREU
SANT ANDREU
SANT ANDREU
SANT ANTONI
SANT FRANCESC
SANT ISIDRE
SANT JAUME
SANT JOAN
SANT JOAN
SANT JOAN
SANT JORDI
SANT JORDI
SANT JOSEP
SANT LLORENÇ
SANT LLORENÇ
SANT LLORENÇ
SANT LLORENÇ
SANT LLORENÇ
SANT MARTÍ
SANT MARTÍ
SANT MARTÍ
SANT MARTÍ
SANT MIQUEL
SANT OLEGUER
SANT RAMON
SANT RAMON
SANT RAMON
SANT RAMON
SANT RAMON
SANT RAMON
SANT RAMON
SANT ROC
SANT ROC
SANT ROC
SANT ROC
SANT ROC
SANT VALENTÍ
SANT VICENÇ

C DE
C DE
C DE
PL DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PL DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PTGE DE
PTGE DE
PTGE DE
PTGE DE
PTGE DE
PTGE DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

2
37
38
1
1
1
1
2
22
25
1
1
1
1
1
2
32
1
1
1
1
2
30
33
1
1
2
8
9
1
1
1
9
14
21
38
45
64
1
2
33
34
42
1
1

36
999
998
999
999
999
23
20
998
999
999
999
999
999
999
30
998
999
999
999
31
28
998
999
999
7
6
10
11
999
999
5
19
36
43
62
999
998
31
32
999
40
998
999
999

C
D
D
C
C
C
C
C
D
B
C
C
C
D
B
C
B
C
C
C
B
B
C
C
D
D
D
C
C
A
B
A
B
B
C
C
B
B
B
B
A
A
B
C
A

NOM DEL CARRER

SIGLES

DES DE

FINS A

CATEGORIA

SANT VICENÇ
SANTA BÀRBARA
SANTA CRISTINA
SANTA CRISTINA
SANTA CRISTINA
SANTA MARGARIDA
SANTA MARIA
SANTA PERPÈTUA
SANTA PERPÈTUA
SANTA PERPÈTUA
SANTA ROSA
SANTA ROSA
SANTA ROSA
SANTA ROSA
SANTIAGO RUSIÑOL
SANTIAGO TIFFON
SARAGOSSA
SERAFÍ PITARRA
SOL
SOL
SOL
SOL
TAJO
TARRAGONA
TEIXIDORES

PL DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
C DEL
C DEL
C DEL
C DEL
C DEL
C DE
AV DE
LES
AV DE
LES
AV DE
LES
AV DE
LES
AV DE
LES
AV DE
LES
C DE
C DE
RTDA
DEL
AV DEL
C DE
PL DELS
C DE

1
1
1
2
28
1
1
1
2
15
1
2
22
34
1
1
1
1
1
2
14
28
1
1
1

999
999
999
26
998
999
999
13
998
999
999
20
32
36
999
999
999
999
999
12
26
998
999
999
27

A
C
C
C
D
C
D
B
C
C
C
B
C
C
D
C
A
C
C
C
D
C
D
C
C

2

26

C

29

37

B

28

32

B

39

999

A

34

998

A

1
1
1

999
999
999

C
D
D

1
1
1
1
1
1

999
999
999
999
999
999

D
C
C
C
B
D

TEIXIDORES
TEIXIDORES
TEIXIDORES
TEIXIDORES
TEIXIDORES
TEROL
TERRASSA
TIR OLÍMPIC
TIR OLÍMPIC
TORRAS I BAGES
TRAGINERS
TRINITAT FALGUERA
UA LA FARINERA
UNIÓ
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NOM DEL CARRER

VALÈNCIA
VALENTÍ ALMIRALL
VALENTÍ ALMIRALL
VALLÈS
VERNEDA
VICENÇ FONOLLEDA
VICENÇ PLANTADA
VICENÇ PLANTADA
VICENÇ PLANTADA
VICENÇ PLANTADA
VICTORIA GARCES
VICTORIA GARCES
VICTORIA GARCES
VICTORIA GARCES
VIDAL I BARRAQUER
VÍMETS
VINYOTA
VOLUNTARIS OLÍMPICS I
PARALÍMPICS
VUIT DE MARÇ
ZORRILLA
ZORRILLA
ZORRILLA
ZORRILLA

SIGLES
LA
C DE
C DE
C DE
C DEL
C DE LA
C DE
C DE
C DE
C DE
C DE
PG DE
PG DE
PG DE
PG DE
C DE
C DELS
RTDA DE
LA
PL
PLAÇA
C DE
C DE
PTGE DE
PTGE DE

Mollet del Vallès, 19 d’octubre de 2009.
L’alcalde

Josep Monrás i Galindo
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DES DE

FINS A

CATEGORIA

1
1
2
1
1
1
1
2
7
14
1
2
11
10
1
1
1

999
999
998
999
999
999
5
12
999
998
9
8
999
998
999
999
999

C
C
D
C
B
C
B
B
C
C
B
B
A
A
D
B
D

1

999

B

1
1
2
1
2

999
999
998
999
998

B
D
C
C
D

