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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 1
Impost sobre Béns Immobles
Article 1r. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la titularitat dels següents drets sobre els béns
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a
que estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per
l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants
modalitats que l’esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els
drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió
superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la
part de l’immoble no afectada per una concessió.
3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics, els situats en sòl de naturalesa
urbana o rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l’immoble depèn de la naturalesa
del seu sòl.
4. S’entén per sòl de naturalesa urbana:
- El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent.
- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells pels què els instruments
d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl urbanitzat,
sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits espacials delimitats, així com altres sòls
d’aquest tipus a partir del moment d’aprovació de l’instrument urbanístic que estableixi les
determinacions per al seu desenvolupament.
- L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis de població.
- L’ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli principal
qualsevol que sigui l’hàbitat en què es localitzin i amb independència del grau de concentració de
les edificacions.
- El sòl ja transformat per comptar amb el serveis urbans establerts per la legislació urbanística
o, en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, abastament 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.
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5. - S’entén per sòl de naturalesa rústica el que no sigui de naturalesa urbana conforme al que
disposa l’apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques especials.
6. - Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents
grups:
a) Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals
nuclears.
b) Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades
exclusivament al rec.
c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.
d) Els aeroports i ports comercials.
A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva valoració no s’exclourà la
maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part físicament de les mateixes o
que estigui vinculada funcionalment a elles.
7. - En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció
General del Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns
definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de les construccions situades en sòl
rústic, que conservaran la seva naturalesa, d’acord amb el que estableix l'apartat 8.
Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix la
normativa del Cadastre Immobiliari.
8.- Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al
desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la seva
naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un procediment
de valoració col·lectiva general, sigui quina sigui la classe d’immobles a què aquest es refereixi. .
Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d'alta en el Cadastre
Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la normativa anterior.
9. - En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles
urbans, s’ha de determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles que
tinguin una construcció en sòl de naturalesa rústica.
Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components:
Primer component
Està integrat, al seu torn, per dos elements:
1.
El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada per aplicació
dels mòduls específics aprovats per ordre del ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/3188/2006,
d’11 d’octubre i modificada per l’ordre EHA/2816/2008, d’1 d’octubre, o altres que puguin
aprovar-se posteriorment.
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2.
El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les que es
determinin per a l’obtenció del valor de les construccions dels béns immobles urbans en la
ponència de valors de la qual porta causa el procediment de valoració col·lectiva.
Segon component
El valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment destinat
a cultius.
10 .- No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
-

Els de domini públic afectes a ús públic.

-

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

Article 2r. Subjectes passius
1.- Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que siguin
titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1
de l’article 1 d’aquesta Ordenança.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que es
determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la
construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del deure dels
concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança,
l'ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es
trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri
d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres
condicions que es determinin per ordre.
2.- Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la
càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en
qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus
béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest
efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui
a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari
del dret d'ús.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de
contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del
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contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el qual no podrà
repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta circumstància
impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la
proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin
quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 d’aquesta ordenança,
referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic
matrimonial de societat legal de guanys.
Una vegada acceptada per l'Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al
padró de l’exercici en que s’acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit
fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i
es mantindran en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a
fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb
domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament
abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 3.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
4. 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
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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.
5. 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.
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a
què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de
pagament a l’actual propietari.
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1.- Gaudiran d’exempció els següent bens:

a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals

estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis
educatius i penitenciaris.

b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c)

Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa
Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els
termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.

d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis Internacionals.
f)

La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.

g)

Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l’explotació de les esmentades línies.

h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o

parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de
l’activitat.

i)

Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.
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Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques,
tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui sobre
l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de
l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les
entitats locals.

j)

Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions
establertes a l’article 62 del TRHL.

k)

Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 d’aquesta
Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge,
excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats.
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les entitats
sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert
per a aquestes entitats.
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en
tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre
no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.

El gaudi de les exempcions dels apartats h), i), j) k), requerirà que el subjecte passiu les hagi
sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà
d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:

a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el

termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació
definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol
moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si
escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.
Aquesta bonificació no és acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2. Quan per a
un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir d’ambdues,
s’aplicarà la bonificació de major quantia.

b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.
1.- Gaudiran d’exempció els següents immobles:

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 EUR.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 12 EUR.

Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, aquest límit es refereix a l’import de la quota
liquida anual.
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un
mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.
2.- Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota integra 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 dels seu immobilitzat, sempre i quan se sol.liciti pels interessats abans de l’inici de les
obres.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en que s’iniciïn les obres fins el posterior a la seva finalització, sempre que durant aquest
temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui
excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la següent
documentació i complir els següents requisits:

a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
b)
c)
d)
e)
f)

immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà
mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç
presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.
Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’ aportar-se fotocòpia de la
llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.
Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ urbanització /
rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.

3.- Gaudiran d’exempció, prèvia sol·licitud, els béns dels que siguin titulars els centres sanitaris
de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats al compliment del seus fins
específics.
Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sol·licitar-la i adjuntar els següents documents:
-

Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable
la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les instal·lacions, que
permetin prestar un servei sanitari de qualitat.

L’efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
4.- Es concediran les bonificacions que es detallen a continuació als subjectes passius que
d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa i/o
monoparental en la data de meritament de l’impost, respecte del bé que constitueixi l’habitatge
habitual de la família i acreditin una renda anual inferior a les que s’assenyalen:

___________________________________________________________________________________________________
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

10

Àrea de Finances

Famílies nombroses i/o monoparentals
Renda anuals inferior a

% Bonificació

18.000,00 €

90%

30.000,00 €

60%

42.000,00 €

40%

Les bonificacions s’aplicaran sobre la quota íntegra de l’impost.
Per determinar la renda anual anterior es tindrà en compte el conjunt de rendes de la unitat
familiar subjectes a l’IRPF de l’última declaració presentada. Si els membres de la unitat familiar
presenten més d’una declaració de l’impost esmentat, se sumaran totes les rendes de cadascuna
de les declaracions presentades. En cas de no tenir declaració de l’Impost sobre la renda de les
persones físiques per no estar obligats a presentar-la, caldrà aportar el certificat de l’Agència
Tributària de l’Estat sobre aquest extrem.
Per poder optar a aquest benefici fiscal s’hauran de reunir, a més a més, les condicions
següents:
a) Que el bé que constitueixi l’habitatge habitual de la família nombrosa o monoparental tingui
un valor cadastral inferior a 100.000 €.
b) Que el subjecte passiu o les persones que convisquin amb ell no tinguin en total més d’un
habitatge de propietat, el qual ha d’ésser residència habitual d’aquell.
c) Que tots els membres de la família o, en tot cas, el nombre de membres mínim per ser
considerats legalment famílies nombroses o monoparentals han d’estar empadronats en
l’esmentat habitatge i aquest ha de ser el seu domicili habitual.
Per a poder gaudir de la bonificació, s’haura de presentar la següent documentació:
- Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per l’Administració competent.
- Còpia del rebut anual d’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
- Còpia de l’última declaració de l’IRPF presentada per tots els membres de la unitat familiar, o,
en cas de no tenir declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques per no estar
obligats a presentar-la, caldrà aportar el certificat de l’Agència Tributària de l’Estat sobre aquest
extrem.
- Una manifestació expressa i escrita del subjecte passiu declarant que no és propietari d’altres
habitatges.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol i es
mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Administració.
La bonificació es podrà sol·licitar fins la data de finalització del termini de pagament en
voluntària.
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En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas, a
l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses o monoparentals
empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació
almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al
venciment d’aquest.
En cas de concurrència amb altres bonificacions regulades en aquesta ordenança s’aplicarà
exclusivament la que resulti més favorable al contribuent.
5.- Es concedirà una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles
en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energía provinent del
sol, sempre que no hi estiguin obligats per la normativa vigent.
Només podran gaudir d’aquesta bonificació els immobles construits amb anterioritat al 16
d’agost de 2006, data d’entrada en vigor del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, així com, els immobles construits
amb posterioritat al 16 d’agost de 2006, que no estiguin obligats a la instal·lació dels sistemes
per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
L’aplicació d’aquesta bonificació esta condicionada al fet que les instal·lacions per produir calor
incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent per part de l’Administració
competent i es compleixin els paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia fixats per l’article
4.4 del Decret 21/2006.
Per a poder gaudir de la bonificació s’haurà de presentar la següent documentació:
- Sol·licitud de concessió de la bonificació que es podrà presentar fins el 31 de desembre de
l’exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir
caràcter retroactiu.
- Còpia del rebut anual d’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
- Còpia del certificat final d’obra.
- Justificant acreditatiu de no estar obligat a la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia provinent del sol, d’acord amb el que disposa el Decret 21/2006.
En cas de concurrència amb altres bonificacions regulades en aquesta ordenança s’aplicarà
exclusivament la que resulti més favorable al contribuent.
Article 6è. 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.
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3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal
Econòmico-administratiu Regional de Catalunya.
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació
dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció
cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació
tributària corresponent.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons els
casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous
valors, segons es determina en els apartats següents, tenint en compte que, en el cas d'
immobles rústics construïts, la reducció es practicarà únicament sobre el primer component de
la base imposable, conforme s'ha definit a l'article 1.9 anterior.
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable
únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de
valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament
assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del què resulti de la
nova ponència.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de
l’Impost la sol·licitin.
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient
reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a un component
individual de la reducció calculat per a cada immoble.
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint
en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la
diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i la base liquidable de
l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació en
cadascun dels següents casos:
a) 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.
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c) Per a aquells immobles on l’actualització del valor cadastral per aplicació dels coeficients
establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat determini un decrement en la base
imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable de l’exercici immediatament
anterior a dita actualització.
d) 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.
e) El component individual, en el cas d’actualització de valors cadastrals per aplicació dels
coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l’Estat que impliquin un decrement
de la base imposable dels immobles, serà, en cada any, la diferència positiva entre el calor
cadastrals resultats de dita actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim
coeficient reductor aplicat.
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor del
nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor base
es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el període
de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció pendent.
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la
reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a
l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què es refereix l'apartat
6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció a què
es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre el primer
component del valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la
construcció) en el primer exercici de la seva vigència y el seu valor base.
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor cadastral de
l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a l’ordenança fiscal de
l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5.
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de la base
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació
dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat
Article 7è.- Determinació de la quota i tipus de gravamen.
1.- El tipus de gravamen serà el 0,95 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el
0'77 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica.
2.- La quota íntegra de l'impost és el resultant d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
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3.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntregra en l’import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta ordenança.
Article 8è. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost es merita el primer dia de l'any.
3. Els fets, actes i negocis que, d’ acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta Ordenança,
hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici
immediat següent a aquell en què es van produir, amb independència del moment en què es
notifiquin.
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el seu
padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest liquidarà
l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral.
La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits,
entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es
van produir i l’exercici en el qual es liquida.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota
satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat.
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat
el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.
Article 9 - 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

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

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

3. Seran objecte de sol·licitud:
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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
c)

concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.
Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.

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

a) 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 10 - Règim de liquidació
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de
concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra
aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries
compreses en aquest apartat.
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta
Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que
fonamenten la sol·licitud.
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a
valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que,
portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les
notificacions del valor cadastral i base liquidable.
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin
modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament periòdic,
mitjançant la corresponent ordenança fiscal.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense que
s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i
liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a
l’exacció anual de l’impost.
Article 11 - Règim d’ingrés
___________________________________________________________________________________________________
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

16

Àrea de Finances

1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada
any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei
general tributària, que són:

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

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense
que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els
recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei general tributària.
Article 12 - Impugnació dels actes de gestió de l’impost
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser
impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui
la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal
economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició pública
dels padrons corresponents.
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció
a l’Ajuntament, d’ acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es pot
interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa
per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat
sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute
tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, sense
prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé
demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.
5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció cadastral
de l'immoble, imputables a la Direcció General del 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 si aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la
corresponent devolució d’ ingressos indeguts.
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu
en els terminis següents:

a)

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.
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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.

Article 13 - Actuacions per delegació
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, les
normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. Quan l’ORGT conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris
competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà
els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en l’oficina de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran
les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència Regional del
Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la
Diputació.
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí
regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis
municipals ho facin convenient.
Disposició addicional - Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició transitòria
ordenança

- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present

1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 de
gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui necessària la
seva sol·licitud.
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any
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en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu
gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació,
els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què
es tracti.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29 de desembre de 2015 entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

BOP 31/12/15
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 1r. Fet imposable
1.- L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat
dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui
la seva classe i categoria.
2.- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també
consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i matrícula turística.
3.- No estan subjectes a l'Impost
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la carga útil dels
quals no sigui superior a 750 quilograms.
Article 2n. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Article 3.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i
a l’Ordenança General.
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estaran exempts d'aquest impost:
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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 estatut 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 o malalts.
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin
assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment – i no
merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat físics.
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals
s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts
per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb
discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests
efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o
superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda
una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i
els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà
d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una
pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a
les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran
d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès
per l’òrgan competent.
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o
bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat
amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el
procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en
siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.
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i) Els tractors, remolcs i semirremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
2. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques
dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per
l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud,
produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts
per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui
consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
1. Els vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics,
podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal
per l’organ competent de la Generalitat.
2. Els vehicles antics que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la
data de la seva fabricació, podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.
Si la data de fabricació no es conegués, es pendrà com a tal la de la seva primera
matriculació. En el seu defecte, es prendrà la data en què el corresponent tipus o variant de
vehicle es va deixar de fabricar.
3. Els vehicles que utilitzin combustibles i noves tecnologies que permetin la reducció de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de contaminants, podran gaudir d’una
bonificació del 75% de la quota de l’impost. S’inclouen els vehicles híbrids, gas liquat del
petroli –GLP-, gas natural, biocarburants (com el biodièsel, el bioetanol, el biogàs,
etc), els vehicles de bateria elèctrica o bimodals o els d’hidrògen (amb pila de
combustible de h2 o motors de combustió interna d’H2, etc), o d’altres vehicles amb
combustibles i/o noves tecnologies que permetin la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle i de contaminants que es puguin desenvolupar segons la tecnologia
disponible en cada moment.
Per tal d’acreditar aquesta condició hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de
característiques del vehicle on quedi constància de tals extrems.

4. Els vehicles considerats energèticament eficients podran gaudir d’una bonificació del 75%
de la quota de l’impost.
Podran accedir a aquesta bonificació els vehicles de la categoría A i consum oficial
homologat de combustible de 7 litres/100 km de la classificació d’eficiència energètica
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continguda en la Guía de consum de combustible i emissions de CO2, elaborada per
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), d’acord amb el Reial Decret
837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i
a les emissions de CO2 dels turismes nous que es possin a la venda o s’ofereixin en
arrendament financer en territori espanyol.
Aquesta bonificació només s’aplicarà per a les primeres adquisicions de vehicles i tindrà una
durada de 3 anys comptats des de l’any en que es produeix la adquisició del vehicle.
5. Aquestes bonificacions tenen caracter rogat, la seva concessió haurà de ser sol·licitada
pels interessats abans de la finalització del temini de pagament en voluntària i es
presentarà la següent documentació:
-

Instància de sol·licitud de bonificació.
Còpia del permís de circulació del vehicle.
Còpia del full de característiques tècniques del vehicle
Certificat d’estar en possessió de matrícula com a vehícle històric abans de l’inici del
període impositiu, si s’escau

Article 6è. Tarifes
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l'article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran
per l'aplicació del coeficient del 2. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents
en aquest municipi serà el següent:
QUADRE DE TARIFES
POTENCIA I CLASSE DE VEHICLES

QUOTA

A) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

25,24 €
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

166,60 €
237,28 €
296,60 €

C) CAMIONS
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil

84,56 €
166,60 €
237,28 €
296,60 €
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D) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

35,34 €
55,54 €
166,60 €

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil

35,34 €
55,54 €
166,60 €

F) D'ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

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

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa
l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament General de Vehicles.
Article 7è. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comenca el dia en què es produeix aquesta
adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per
transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost
fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant
això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior
desballestament per l’ajuntament, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o
recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament per al seu
posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per part de
l’ajuntament.
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5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el
subjecte passiu podrà sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt
4, li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen
a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi
l’exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal que
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de
l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.
Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés.
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, corresponen a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle. Quan no figuri aquesta data en l’esmentat permís, s’entendrà que la competència
de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del
vehicle que consti en el Registre de vehicles.
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que
s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran,
davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la
data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest
Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació normal o complementària que s'escaigui i la seva realització. S'aportarà la
documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves
característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del
subjecte passiu.
3. Proveït de l’autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost
resultant a l'oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà que el
pagament s'hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de
l’autoliquidació.
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell
en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial
de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de
cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs.
Article 9è. Padrons.
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de
cobrament que fixi l'Ajuntament, que anunciarà per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial
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de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En
cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la
comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de
domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de
domicili de què pugui disposar l'Ajuntament.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme
l'administració delegada.
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de Gestió
Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota resultant de
l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en aquests cas, des de la
web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de
l’autoliquidació.
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són
procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de beneficis
fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del tribut per
consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar els requisits
per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades.
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència dels
requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà d’aportar per
mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies
comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que
justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la
seva concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT efectuarà
en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i practicarà les
liquidacions que se'n puguin derivar.
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és correcta,
es procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una
liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte passiu
el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 1 de
gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs.
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6. L'Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de padró
comunicarà Trànsit i procedirà a l'actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que hagin delegat les seves facultats
en la Diputació.
7. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de
l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 11è. Col·laboració social
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a
l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a :
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del
vehicle i canvi de domicili del titular.
b) Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents
tributaris.
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors,
caldrà subscriure el corresponent conveni.
Article 12è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a 12 de setembre de 1989,
començà a regir el dia 1r de gener de 1990.
La seva darrera modificació fou acordada pel Ple de l'Ajuntament l’11 de novembre de 2014,
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present
ordenança
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a
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l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que
per al seu gaudiment s’hi estableixin.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a
l’exercici de què es tracti.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins
l'àmbit d'aquesta Ordenança.

BOP 31/12/14
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3
Impost sobre Activitats Econòmiques
Article 1r. Fet imposable
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el
fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials,
professionals o artístiques.
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.
Article 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de
les activitats que originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública
Article 3r. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l'article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

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 deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que
succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.
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7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per
aquest impost. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant
restarà exempt de responsabilitat pels deutes de l’impost existents en la data d'adquisició
de l'explotació econòmica.
Article 4t. Exempcions
1. Estan exempts de l'impost:
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats
Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant
els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. No
es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:
1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en
els casos de:
a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova
entitat.
d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior
titular per línia directa o colateral fins el segon grau inclusiu.
2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja
s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de
l'activitat per la qual ja s'estava tributant.
C) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000 €
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent,
sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les
següents regles:
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1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de
la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22
de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres
impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.
2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la
xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42
del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt
d’entitats que pertanyin al grup.
A aquests efectes es defineix el grup de societats com el integrat per la societat
dominant i una o varies societats dominades. Es considera dominant a la societat
mercantil que sigui soci de una altra societat, respecte de la qual:
a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords
celebrats amb altres socis.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de
l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la
majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
Son societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà
a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
D)
Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades.
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus
graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les
Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments
d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estiguin en règim de
concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els
presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix
establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import
d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini,
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
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F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a
l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els
productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a
l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran
exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que
desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats
sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la
mateixa llei:
a. Les fundacions.
b. Les associacions declarades d’utilitat pública
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament,
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el
comitè paralímpic espanyol.
f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es
refereixen la lletres anteriors.
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior
no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
3. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el Ministre
d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant l’Agència Estatal
d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es compleixin els requisits
establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti
de contribuents per l’Impost sobre la renda de les persones físiques
4. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
5. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que
l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment
dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge
Article 5è. Bonificacions i reduccions
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions,
federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.
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2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del
50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista
en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats
més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció
de llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que
resti tancat el local.
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres
mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que
tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota
corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres.
Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4è i 5è
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, juntament amb la declaració
d'alta en l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició
fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.
2. Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran
efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la
data de l'acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per
al gaudiment de l'exempció.
3. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 de l’article anterior es concediran per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de
l’import reduït.
Article 7è. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, el coeficients de
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les
bonificacions regulades en l’article 5è anterior.
Article 8è. Coeficient de ponderació
D'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà,
en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de
negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:
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Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

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

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

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta
ordenança.
Article 9è. Coeficients de situació
Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 categories
fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb
expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat seran
considerades de darrera categoria, 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 la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.
Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è.
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el
local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
Coeficient aplicable
Categoria primera Zona Industrial:
Resta terme municipal:

3,23
3

El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del
carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.
Article 10è. Període impositiu i acreditament
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions
d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final
de l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles,
excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes se calcularan proporcionalment al
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nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de
l'exercici de l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la
quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i
aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions d’alta i baixa que
hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat,
produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la
fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte
de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del
prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet
efectivament l’activitat.
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
Article 11è. Règim de declaració i d'ingrés
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament,
resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la
informació i l'assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a
comptar des de:

a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe.
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent
padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró.

3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que,
dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de
l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que
s'impugna.
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament
general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà
la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei general tributària.
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5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el
deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que
disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària.
Article 12è. Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat
aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de
l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions
tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o
alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits
de tributació per quota municipal.
Article 13è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de
gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que
disposi la normativa d'aplicació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.
Article 14è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Corbera de Llobregat, a 7
d’octubre de 2003 i començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2004 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica
dins de l'àmbit d'aquesta ordenança.
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ANNEX
CATEGORIA FISCAL PRIMERA: ZONA INDUSTRIAL
Comprèn:

C/ Casanova (del núm 27 al final)
C/ Joan Salvat Papasseit
C/ Progrés (del núm. 24 al final)
Camí de Sant Ponç.

CATEGORIA FISCAL SEGONA: RESTA DEL TERME MUNICIPAL.

DARRERA MODIFICACIO BOP 289 DE 03/12/03
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 4
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Article 1r. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència
d'obres o urbanística, o bé la presentació d’una comunicació prèvia, declaració
responsable o altres de la mateixa significació, tant si s’han obtingut o presentat
com si no, sempre que l’atorgament de la llicència o el control posterior de les obres
sigui de competència municipal.
També constitueix el fet imposable de l’impost l’execució d’aquelles obres incloses
en ordres d’execució exceptuades de l’obtenció de llicència urbanística, sempre
que no es tracti d’alguns dels supòsits sotmesos al règim d’assabentat.
Article 2n. Actes subjectes.
Són actes subjectes tots aquells que compleixin el fet imposable definit en l’article anterior i
es trobin inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 2/2010, de 3
d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (o norma que el
substitueixi), de la normativa reglamentària de desenvolupament de l’anterior i de
les ordenances municipals reguladores d’obres.
Article 3r. Actes no subjectes.
Resten excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança aquelles obres sotmeses
al règim d’assabentat, de conformitat amb les ordenances municipals aprovades.
Article 4t. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que
siguin propietaris de la construcció, la instal·lació o l’obra de que 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 realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu
contribuent tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els que
sol·licitin les corresponents
llicències o els que presentin les corresponents
comunicacions prèvies, declaracions responsables o altres de la mateixa
significació o els que realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
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3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obra o urbanística o de
presentar la comunicació prèvia o declaració responsable o altres de la mateixa
significació, en qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.
Article 5è. Successors i responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.
Article 6è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva.
Està exempta de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra, de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que,
estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües
residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, i tant si es
tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
Article 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa.
1. Es concedirà una bonificació de fins el 95 per 100 de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Es declaren d’especial interès o utilitat municipal, entre d’altres:
- les obres que es realitzin en els bens inclosos en el vigent Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic, Històric i Natural de Corbera de Llobregat, les quals gaudiran d’una bonificació
del 95% de la quota de l’impost.
- les obres de rehabilitació de façanes, les quals gaudiran d’una bonificació del 50% de la
quota de l’impost.
- les obres de construcció de centres d’ensenyament de titularitat pública, les quals gaudiran
d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost.
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2. Es concediran les bonificacions que es detallen a continuació a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia
solar:
a) una bonificació del 25% sobre la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres en les que s’incorporin col·lectors tèrmics per l’aprofitament tèrmic de
l’energia solar.
b) una bonificació del 30% sobre la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres en les que s’incorporin mòduls fotovoltaics per a l’aprofitament elèctric
de l’energia solar.
c) una bonificació del 60% sobre la quota de l’impost a favor de les habitatges projectats i
construïts amb criteris bioclimàtics.
Les bonificacions regulades en les lletres a) i b) seran acumulables.
L’aplicació d’aquestes bonificacions estarà condicionada a que les instal·lacions per la
producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per
l’Administració corresponent.”
Només podran gaudir d’aquesta bonificació els immobles construits amb anterioritat al 16
d’agost de 2006, data d’entrada en vigor del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, així com, els immobles
construits amb posterioritat al 16 d’agost de 2006, que no estiguin obligats a la instal·lació
dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
3. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost en la construcció
d’habitatges de protecció oficial.
4. Es concedirà una bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor de les obres que es
portin a terme en habitatges ja construïts, per l’adaptació i/o modificació per eliminació de
barreres arquitectòniques a qualsevol nivell (particular, comunitat de propietaris,
establiments...).
Per a les noves construccions, la bonificació del 90% s’aplicarà sobre la part del pressupost
que correspon a les obres concretes que s’executin per l’eliminació de barreres
arquitectòniques. Resten excloses de l’aplicació d’aquesta bonificació les obres que
s’executin en compliment de les disposicions de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Les anteriors bonificacions no són aplicables simultàniament. Quan concorrin les
circumstàncies per a poder gaudir de més d’una bonificació, el subjecte passiu només podrà
optar per gaudir d’una bonificació, que serà incompatible amb les altres.
Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els paràgrafs anteriors
d’aquest article s’han de presentar juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres i hauran
d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
El termini de resolució de les sol·licituds de reconeixement de beneficis fiscals serà de sis
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.
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Article 8è. Base imposable i acreditament
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, la instal·lació o l'obra, i s’entén com a tal, a aquest efecte, el cost d’execució
material d’aquesta.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs
propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la construcció, intal.lació o
obra, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici empresarial del contractista, ni
qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara
que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la comunicació
prèvia, declaració responsable o altres de la mateixa significació.
Article 9è. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà el 4 %.
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Article 10è. Normes de gestió.
1) Obres subjectes a l’obtenció de llicència d’obres majors o menors regulades a
l’ordenança municipal corresponent:
Quan es concedeixi la llicència urbanística, l’Ajuntament notificarà al sol·licitant la liquidació
provisional a compte practicada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per Decret de
l’Alcaldia, i exigirà al subjecte passiu el seu pagament en els terminis fixats per la Llei
General Tributària.
La base imposable de l’impost serà determinada pels Serveis Tècnics Municipals en funció:
- dels mòduls que consten en l’annex d’aquesta ordenança si es tracta d’obres subjectes a
llicència d’obres majors.
- del pressupost presentat per l’interessat i visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això
constitueixi un requisit preceptiu, si es tracta d’obres subjectes a llicència d’obres menors.
2) Obres sotmeses al règim de comunicació prèvia, declaració responsable o altres
de la mateixa significació:
Verificada pels serveis tècnics municipals la documentació tècnica a presentar per a la
tramitació d’aquestes obres, el subjecte passiu presentarà en el Registre general de
l’Ajuntament la comunicació prèvia i practicarà l’autoliquidació de l’impost.
La base imposable de l’impost serà determinada pels Serveis Tècnics Municipals en funció
del pressupost presentat per l’interessat i visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això
constitueixi un requisit preceptiu.
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3) A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres efectivament realitzades i del
seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent,
podrà modificar la base imposable d’aquest impost per tal de practicar la liquidació
definitiva, exigint del subjecte passiu o reintegrant-li la quantitat que correspongui.”
Article 11è. Inspecció i recaptació
1. 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.
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
Article 12è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes a l'article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració
delegada.
2. 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.
Article 13è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a 12 de setembre de 1989,
començà a regir el dia 1r de gener de 1990.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada l’11 de novembre de 2014 i ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2014, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica
dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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ANNEX.
ÍNDEXS O MÒDULS PER DETERMINAR LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST.
- Edificacions aïllades amb habitatges unifamiliars o plurifamiliars:
€/M2
a) Habitatges < 100 m2 construïts:
b) Habitatges entre 100 m2 i 150 m2 construïts:
c) Habitatges entre 150 m2 i 200 m2 construïts:
d) Habitatges > 200 m2 construïts:
e) Garatges, locals o plantes sense distribuir,
construccions auxiliars i porxos:

771,00 €
876,00 €
988,00 €
1.098,00 €
471,00 €

- Edificacions entre mitgeres o casc antic:
a) Habitatges < 100 m2 construïts:
b) Habitatges > 100 m2 construïts:
c) Garatges, locals o plantes sense distribuir i porxos:
- Piscines descobertes:
- Naus industrials i magatzems:
a) Amplada llum < 12 m:
b) Amplada llum > 12 m:
NOTA 1: La superfície dels porxos es computa al 50%.

643,00 €
730,00 €
455,00 €
588,00 €/M2 lamina aigua
€/M
275,00 €
322,00 €

NOTA 2: Per l’elecció dels mòduls de l’habitatge o habitatges no computen les superfícies
dels garatges, locals o plantes sense distribuir, construccions auxiliars i porxos. El
pressupost serà el sumatori del pressupost parcial de l’habitatge o habitatges i els
pressupostos parcials de cadascun dels espais esmentats.
NOTA 3: Els mòduls dels habitatges en les edificacions entre mitgeres o nucli antic és de
643,00 €/m2 i 730,00 €/m2 per habitatges menors o superiors, respectivament, a 100 m2
construïts. En cas que una planta compti amb habitatges corresponents a diferents mòduls
s’ha d’aplicar la mitja ponderada.

BOP 31/12/14
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 5
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Article 1r.- Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol
dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
d) Expropiació forçosa.
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En
conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys
que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’impost sobre béns immobles, amb
independència que estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al 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 l'efecte de l'impost sobre
béns immobles.
5. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que
defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 2. 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 a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i les transmissions que
es facin 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
matrimonials, 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
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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. No s'acreditarà aquest Impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions,
aportacions de branques d'activitats 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 derivades d'operacions de
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor
d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a
favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin
estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a
promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la
Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector
financer.
9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d'entitats de crèdit.
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades
directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis,
resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la
transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats
constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris
(FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons
de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la
disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d'entitats de crèdit.
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13. 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 del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a
través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa
de la transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors.
Article 3r. Subjectes passius
1. Es 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 què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de
la qual es constitueix o es transmeti el dret real de què 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 què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que transmeti el terreny, o que
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) del paràgraf anterior, tindrà la condició de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a la 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 del que es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya.
Article 4t. Successors i responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a
l’Ordenança general.
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de
la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del
mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre
el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
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Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin
els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de
poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient
per satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest
requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es
procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
Es presumirà que l’habitatge objecte de transmissió constitueix l’habitatge
habitual del deutor.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa en la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i
de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no
Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l'Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals pertany
o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i
les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats
locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que es compleixin els
requisits establerts a l’esmentada llei, i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003,
de 10 d'octubre.
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament
la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent
declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet
imposable d'aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el
termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la
finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de la
declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades
pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial decret
legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en tractats o
convenis internacionals.
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e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi
estiguin afectes.
f) La Creu Roja Espanyola.
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
1. Estan exempts d’aquest impost les transmissions de béns que es trobin dintre del
perímetre delimitat com a Conjunt Històrico-Artístic, o hagin estat declarats individualment
d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu
càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els esmentats immobles.
Per a que procedeixi aplicar aquesta exempció serà necessari que concorrin les següents
condicions:
a) L’import de les obres de conservació i/o rehabilitació executades en els últims cinc anys
és superior al 50% del valor cadastral de l’immoble, en el moment del meritament de
l’impost.
b) Aquestes obres de rehabilitació han estat finançades pel subjecte passiu, o el seu
ascendent de primer grau.
2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini
que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a
favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de
primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els 5 anys
anteriors a la defunció d’aquest.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri
empadronat el causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter
d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat
motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix
edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment
cedit a tercers.
Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent acrediti:
-

estar empadronat a l’habitatge des de fa més de 5 anys. S’aportarà certificat
d’empadronament expedit per aquest Ajuntament.

-

que l’adquirent no és propietari d’altres béns immobles urbans d’ús residencial.
L’adquirent aportarà copia de la declaració de l’impost sobre el patrimoni
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corresponent al 31 de desembre anterior. Si l’adquirent no està obligat a presentar
aquesta declaració, n’hi haurà prou amb una manifestació expressa i escrita declarant
que no és propietari d’altres béns immobles urbans d’ús residencial.
-

que 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.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest article,
juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar
l’autoliquidació a l’apartat 7.b) de l’article 11è.
Article 7è. Base imposable
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat al
llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del
terreny en el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 8.1 d'aquesta Ordenança, pel
nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment de valor.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al
temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de
l’Impost sobre Béns Immobles.
No obstant quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el
valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva
que
s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data
d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients
d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals
de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor
cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment
transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es
reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme a les
quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit
valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació.
4. En la constitució i 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
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proporcional al valor dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes
fixades a l'efecte de l'impost de transmissions patrimonials i dels actes jurídics documentats
i, en particular, dels preceptes següents:
A) Usdefruit
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per
100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es 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 subjecta a condició resolutòria.
B) Us 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 els que s'ha imposat d'acord amb les regles corresponents a la valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de
l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
D) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en els apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que
les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la
capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En
cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la
transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.
5. En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret
real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest
valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n’hi ha, el que
resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per
construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes
aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establirne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
6. En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la
part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral
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assignat a l’esmentat terreny fos inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu
just.
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.
Article 8è. Tipus de gravamen i quota
1. D'acord al 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 que resulti del quadre següent
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys, el 3,7.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el 3,5.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, el
3,2.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, el 3.
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 30 per cent.
Article 9è. Període de generació i acreditament.
1. L'impost s'acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que
grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts
entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o
transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la
data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any.
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es
tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l’Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.
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Article 10è. Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui judicial 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 quatre anys des que la
resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del
Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o
la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost,
no hi haurà lloc per a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà
la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a
tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.
3. En els actes o els contractes entre els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost
no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost
s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la
regla de l'apartat primer.
Article 11è. Règim de gestió
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les quals
han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 d’aquest
article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 7è
d’aquesta ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar la declaració
corresponent per a la liquidació de l'impost per part de l'Administració.
2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per
practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a
la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model
que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
4. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument,
fent-hi constar expressament la referència cadastral.
5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar
autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els
actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements
___________________________________________________________________________________________________
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

52

Àrea de Finances

tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les
exempcions i bonificacions que es sol·licitin.
7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la
data en què es produeixi l’acreditament de l’impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a
un any a sol·licitud del subjecte passiu.
8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan
obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis
que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta ordenança, sempre
que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o
que transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a favor
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest Impost, sense
que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de
l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior.
10. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una
relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi continguin els
fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable
d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell
General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i verificat, es
posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions
telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà servir per comunicar a
l'Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o
negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El
que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració
establert en la Llei General Tributària.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin
sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les
responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.
Article 12è. Col·laboració social
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració,
podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a l'empara del que preveu
l'article 92 de la Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
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a) Assistència en la realització de declaracions.
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents
tributaris.
Article 13è. Comprovació de les autoliquidacions
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació
correcta de les normes d'aquesta Ordenança i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i
quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes.
2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació rectificant els
elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els interessos de
demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin procedents. També practicarà, de la
mateixa manera, liquidació pels fets imposables continguts al document no declarats pel
subjecte passiu.
3. Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de conformitat
amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l'ingrés indegut
abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat, abans que hagi prescrit tant el
dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació com
el dret a la devolució d'ingressos indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es
presenta la sol·licitud sense que l'Administració tributària hagi notificat la resolució,
l'interessat podrà esperar que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a
l'objecte d'interposar contra la resolució presumpta recurs de reposició.
Article 14è. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l’autoliquidació s’efectuen un cop
transcorregut el termini previst a l’article 11.7 d’aquesta Ordenança, sense requeriment
previ de l’Ajuntament, s’aplicaran els recàrrecs següents:
- Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s'efectuï, respectivament, dins dels tres, sis o
dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits s'exclouen l'interès de
demora i les sancions.
- Recàrrec del 20 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del
termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període
transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del
termini establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui l'autoliquidació.
- L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total
de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació extemporània o de la
liquidació practicada per l'Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de
la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.
2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que
resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària
tipificada a l'article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons
disposa l'esmentat article.

___________________________________________________________________________________________________
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

54

Àrea de Finances

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una infracció
tributària tipificada a l'article 192 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l'esmentat article.
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-se.
No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor
manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la sanció
dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació
contra la liquidació o la sanció.
6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que preveu
la Llei General Tributària.
Article 15è. Règim de notificació d’ingrés.
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest
impost, si no hi escau l'autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte
passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant
això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la
declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per un mitjà
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per
l’Administració. Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel
contribuent (mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.
4. L’ingrés s’efectuarà a les entitats col.laboradores dins dels terminis establerts a l’article
62.2 de la Llei General Tributària.
Article 16è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables
a les actuacions que ha de fer l'administració delegada.
2. L'ORGT establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de
Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer puntualment les modificacions de
titularitat dominical i conseqüentment practicar les liquidacions corresponents. Així mateix,
possibilitarà la presentació d'autoliquidacions per internet, per part dels interessats i dels
gestors tributaris, que actuaran en règim de col·laboració social.
3. Els òrgans gestors de l'ORGT comprovaran el compliment de tots els requisits necessaris
pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i caràcter pregat d'acord amb el
seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la documentació aportada no es consideri
suficientment acreditat el compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la
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concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals
corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o situacions
respecte les quals l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de
concessió de l'esmentat benefici fiscal.
4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'ORGT
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.
5. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l'impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a 12 de setembre de 1989 i
començà a regir el dia 1r. de gener de 1990.
La seva darrera modificació fou acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data
11 de novembre de 2014, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

BOP 31/12/14
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 6
Contribucions especials
Capítol I.
Fet imposable
Article 1r.
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un
augment del valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest Ajuntament.
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 2n.
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 l'Ajuntament de Corbera de Llobregat dintre del seu àmbit de
competència per atendre les finalitats que hom li ha atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 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 Ajuntament.
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:
a) Organismes Autònoms Municipals o societats mercantils el capital social dels quals aquest
Ajuntament en fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.
Article 3er.
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L'Ajuntament de Corbera de Llobregat podrà, potestativament, acordar la imposició i
l'ordenació de contribucions especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que
conformen el fet imposable, establertes a l'article 1r. d'aquesta ordenança general:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de 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 de carrers i places que ja estan obertes
pavimentades i per la modificació de les rasants.

i

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) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la desviació i regulació de cursos d'aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.
m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualssevol altres obres o serveis
municipals.
Capítol II
Exempcions i bonificacions
Article 4t.
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els
que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat
anterior, així ho faran constar davant de l'Ajuntament, mencionant expressament el
precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat.
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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 III
Subjectes passius
Article 5è.
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 establiment 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 6è.
1. Sens perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 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 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 IV
Base imposable
Article 7è.
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1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90
per 100 del cost que l'Ajuntament suporti per a 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 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 obligatòriament i gratuïtament a
l'Ajuntament, 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 l'Ajuntament hagi d'apel·lar al
crèdit per finançar la part que no cobreixin les contribucions especials o les que cobreixin 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 2n., 1.c) d'aquesta ordenança o
de les que realitzin els concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es refereix
l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es
determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, 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 1r. d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat per
l'Ajuntament 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 auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord
amb el que s'indica a l'apartat 2. de l'article 9è d'aquesta ordenança general.
Article 8è.
La Corporació determinarà en l'acord respectiu d'ordenació 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 V
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Quota tributària
Article 9è.
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles
següents:
a)
Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o 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 o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la
quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per 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 3r. m) d'aquesta ordenança general,
l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que
les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total,
encara que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que es recaptaven 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.
Article 10è.
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 serveis 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'uneixen en una
corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la
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longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les
longituds de les façanes immediates.
Capítol VI
Meritament
Article 11è.
1. Les contribucions especials es meriten en el moment que les obres s'hagin realitzat o
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà
per a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada
tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir el pagament 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 la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes
de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu a 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 els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en
el període comprés entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de la meritació,
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 i 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 de
l'Ajuntament, 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 d'acreditament del tribut o bé excedissin de la
quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent.
Capítol VII
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Article 12è.
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La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària,
en les altres lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament.
Article 13è.
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc
anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de
l'interès de demora de les quantitats ajornades, 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
providència de constrenyiment per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a
més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
5. D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres,
la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les
quotes individuals, l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter
general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol
moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.
Capítol VIII
Imposició i ordenació
Article 14è.
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del Ple de
l'Ajuntament de l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que
hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no
s'hagin aprovat les seves ordenacions concretes.
3. 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 concret d'ordenació o ordenança
reguladora es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions
especials.
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de
determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte, per edictes. Els
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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 beneficiades especialment o de les quotes assignades.
Article 15è.
1. Quan aquest 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.
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.
Capítol IX
Col·laboració ciutadana
Article 16è.
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o
ampliació de serveis per part de l'Ajuntament, i es comprometran a pagar la part que s'hagi
d'aportar a aquest Ajuntament 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 serveis 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 17è.
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 X
Infraccions i sancions
Article 18è.
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.
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2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança, que consta de divuit articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària de data 12 de setembre de 1989 i entrà en vigor el dia 1 de gener de 1990.
La seva darrera MODIFICACIÓ fou acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de
data 9 de novembre de 1993, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P.,
i començà a regir, d'acord amb el seu nou redactat, el 1r. de gener de 1994.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 7
Ordenança general reguladora de les taxes
Article 1r.
L'establiment, fixació, gestió i cobrament de les taxes es regeixen per la Secció tercera del
Capítol III del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants
sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril i, en allò que no
preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.
Article 2n.
1. Tenen la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixi l'Ajuntament
per:
A) La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal.
B) La prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa en règim de
dret públic de competència municipal que es refereixi, afecti o beneficiï de manera
particular el subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció voluntària pels administrats.
A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels
administrats:
- Quan s'imposi per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, els serveis o les activitats requerides siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
B) Que els serveis públics o les activitats administratives no es prestin o realitzin pel sector
privat, estigui o no establerta la reserva a favor del sector públic conforme a la normativa
vigent.
2. S'entendrà que l'activitat administrativa o el servei afecta o es refereix al subjecte passiu
quan hagi estat motivat directa o indirectament pel mateix per raó que les seves actuacions
o omissions obliguin a l'Ajuntament a realitzar d'ofici activitats o a prestar serveis per raons
de seguretat, salubritat, d'abastament de la població o d'ordre urbanístic, o qualsevol altre.
Article 3r.
No es poden exigir taxes pels serveis següents:
A) Abastament d'aigua en fonts públiques.
B) Enllumenat de vies públiques.
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C) Vigilància pública en general.
D) Protecció Civil.
E) Neteja de la via pública.
F) Ensenyament en els nivells d'educació preescolar, primària i secundària.
Article 4t. Subjectes passius.
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària:
a) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici
particular.
b) Els qui sol·liciten o resulten beneficiats o afectats pels serveis o les activitats locals que
presta o realitza l'entitat local.
Article 5è. Substituts del contribuent.
Tenen la condició de substituts del contribuent:
a) En les taxes establertes per raó dels serveis o activitats que beneficien o afecten els
ocupants d'habitatges o de locals, els propietaris dels immobles, els qui podran repercutir,
en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
b) En les taxes establertes per l'atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la
normativa sobre el sòl i ordenació urbana, els constructors i els contractistes de les obres.
c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis, de
prevenció de runes, construccions i enderrocs, salvaments i, en general, de protecció de les
persones i els béns, comprenent també el manteniment del servei, les Entitats o les
societats asseguradores del risc.
d) En les taxes establertes per la utilització privativa o l'aprofitament especial per entrades
de vehicles a través de les voreres i per la seva construcció, manteniment, modificació o
supressió, els propietaris de les finques i els locals als quals donin accés les entrades de
vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 6è.
No estan obligades al pagament de les taxes les administracions públiques per la utilització
privativa o l'aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis
públics de comunicacions que explotin directament i per a tots els que immediatament
interessin la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 7è. Quantia.
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1. L'import de les taxes previstes per la utilització privativa o per l'aprofitament especial del
domini públic local es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la
utilitat derivada de la utilització o l'aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini
públic. A aquests efectes, les ordenances fiscals podran assenyalar en cada cas, atenent a la
naturalesa específica de la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti, els
criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la utilització derivada.
Quan s'utilitzin procediments de licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel
valor econòmic de la proposició sobre la qual recau la concessió, l'autorització o
l'adjudicació.
Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, el subsòl o la volada de les vies públiques municipals, en favor d'empreses explotadores
de serveis de subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, el seu
import consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 per cent dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment les esmentades empreses en el terme
municipal. Aquestes taxes són compatibles amb altres taxes que s'estableixin per la
prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local.
2. En general, l'import de les taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats no
pot excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en
el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.
Per a la determinació de l'esmentat import es consideraran els costos directes i els
indirectes, inclús els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, en el seu cas, els
necessaris per garantir el manteniment i el desenvolupament raonable del servei o
l'activitat, tot això amb independència del pressupost i de l'organisme que ho satisfaci. El
manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat de què es tracti, es calcularà
d'acord amb el pressupost i el projecte aprovats per l'òrgan competent.
3. Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris
genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
Article 8è. Quota tributària.
La quota tributària consistirà, segons disposi la corresponent Ordenança Fiscal, en:
a) La quantitat resultant d'aplicar una tarifa.
b) Una quantitat fixa assenyalada a l'efecte.
c) La quantitat resultant de l'aplicació conjunta d'ambdós procediments.
Article 9è. Meritament.
1. Les taxes podran meritar-se, segons la naturalesa del fet imposable i conforme determini
la respectiva Ordenança Fiscal:
a) Quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, o quan s'iniciï la prestació del servei o
la realització de l'activitat, encara que en ambdós supòsits podrà exigir-se el dipòsit previ
del seu import total o parcial.
___________________________________________________________________________________________________
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

68

Àrea de Finances

b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o
tramitarà sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
2. Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el meritament periòdic d'aquesta, i així es
determini en la corresponent ordenança fiscal, el mateix tindrà lloc l'1 de gener de cada any
i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat dels supòsits d'inici o cessament en la
utilització privativa, l'aprofitament especial o l'ús del servei o de l'activitat. En aquest cas el
període impositiu s'ajustarà a aquella circumstància amb el consegüent prorrateig de la
quota, en els termes que s'estableixin en la corresponent Ordenança Fiscal.
3. Quan per causes que no són imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o no es
practiqui, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Article 10è.
1. L'Ajuntament podrà exigir les taxes en règim d'autoliquidació.
2. Les Entitats locals podran establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb el fi de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments
de liquidació o recaptació.
Article 11è.
Les taxes per la prestació de serveis no exclouen l'exacció de contribucions especials per
l'establiment o l'ampliació dels mateixos.
Article 12è. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.
Quan la utilització privativa
o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que
correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de
reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà a l'Ajuntament amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a
què es refereix aquest article.
Article 13è.
Els acords d'establiment de les taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic, o per finançar total o parcialment els nous serveis, hauran d'adoptar-se a la
vista dels informes tècnico-econòmics en els que es posi de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost d'aquells, respectivament.
Article 14è. Establiment i fixació de les taxes.
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L'establiment i la fixació de les taxes corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 23.2.b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança, que consta de catorze articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària de data 22 d'octubre de 1998, entrà en vigor mateix dia de la seva
publicació en el B.O.P. i començà a regir el 1r. de gener de 1999. El seu període de vigència
es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

DARRERA MODIFICACIÓ BOP 300 DE 16/12/98
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 8
Taxa per expedició de documents administratius
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 (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del TRHL.
Article 2n. 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.
4. No es trobaran subjectes a la taxa:
a) L’expedició de documents relatius al Padró d’Habitants en els casos en que siguin
necessaris per a realitzar una tramitació envers l’Ajuntament.
c) L’expedició de certificats de béns quan siguin necessaris per sol·licitar l’assistència
jurídica gratuïta.
b) L’expedició d’informes i certificats quan es lliurin a conseqüència de la prestació de
col·laboració requerida per jutges i tribunals o per altres administracions públiques per a
l’eficaç compliment de llurs tasques.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de
les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4t. Responsables
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1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2. Estar inscrites en el Padró de Beneficiència com a pobres de solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer
efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.
Article 6è. 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.
Article 7è. Tarifa
1. La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Epígraf 1r. Fotocòpies i impressions (per full)

0,20 €

Epígraf 2n. Expedició de plaques.
Plaques d'identificació d'obra
Duplicat placa pas de vehicles

17,50 €
30,00,-€

Epígraf 3r. Informes i certificats.

21,00 €

Epígraf 4t. Llicències d'armes.
Per a la utilització d'armes d'aire comprimit

28,00 €

Epígraf 5é. Validacions de Procura

41,50 €

Epígraf 6è. Compulses de documents. Per plana

1,30 €
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L’Ajuntament no compulsarà documents que no siguin relatius a sol·licituds o expedients
administratius municipals, tret que una disposició normativa o un conveni ho prevegi
expressament. Per excepció, s’admetrà la compulsa de documents, sense meritació de taxa,
quan la petició justificada la faci una entitat de Corbera de Llobregat que d’acord amb la llei
no tingui finalitats lucratives.
Epígraf 7è. Drets d’exàmen
- Selecció de personal dels grups C2 i Agrupacions profesionals
- Selecció de personal del grup C1 i B
- Selecció de personal dels grups A1 i A2

19,00 €
38,00 €
57,00 €

Estan exempts del pagament de les taxes per drets d’examen, les persones que es trobin en
situació de desocupació o atur i que no rebin cap prestació econòmica o, en cas de rebre-la,
aquesta sigui d’import igual o inferior a l’IRSC (Indicador de renda de suficiència de
Catalunya). Per justificar l’exempció cal aportar el certificat emès per l’Oficina de Treball de
la Generalitat (OTG) o de l’INEM que acrediti l’acompliment dels requisits.
Epígraf 8è. Subministrament d’informació municipal en suport informàtic
Sobre CD-R (per unitat)
Sobre DVD-/+ R (per unitat)

3,95 €
6,55 €

Epígraf 9è. Padró d’Habitants
-

Certificats històrics (a partir de 01/03/1986)
Certificats històrics (abans de 01/03/1986)
Certificats de convivència
Certificats d’empadronament
Volants d’empadronament

Epígraf 10è. Registre de parelles de fet. Per certificat

8,65 €
54,00 €
5,40 €
3,25 €
0,55 €
3,25 €

Article 8è. 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 9è. Acreditament.
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient,
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament
corresponent.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l’acreditament es produeix
quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat, però que redundi en benefici seu.
Article 10è. Declaració i ingrés
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1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, efectuant-se l’ingrés en les oficines municipals
en el moment de presentació de la sol.licitud.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin
degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es
repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu
dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho
ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança, que consta d'onze articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària de data 12 de setembre de 1989 i entrà en vigor el dia 1r de gener de
1990.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 9
Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
DEROGADA PLE 10/07/12 BOP 10/09/12
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 10
Taxa per llicències, autoritzacions d’obres, comprovació d’activitats comunicades
en matèria d’urbanisme i altres serveis urbanístics.
Article 1r. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del text refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de
llicències i/o autoritzacions urbanístiques, la comprovació d’activitats comunicades
en matèria d’urbanisme així com per la resta de serveis urbanístics, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar
si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada
realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa
urbanística, el planejament urbanístic, les ordenances municipals i d’altra normativa
sectorial aplicable.
El fet imposable també es donarà respecte de la verificació d’obres efectuades sense
cap títol habilitant o l’execució d’aquelles obres incloses en ordres d’execució
exceptuades de l’obtenció de llicència urbanística, sempre que no es tracti d’algun
dels supòsits sotmesos a assabentat.
b) L’activitat municipal consistent en la tramitació de la sol·licitud de pròrroga de
finalització de l’obra.
c) L’activitat municipal administativa inherent als expedients de canvi de titularitat
dels títols habilitants que faculten l’execució d’obres.
d) L'activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació dels
expedients contradictoris de ruïna.
e) L’execució subsidiaria per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels
particulars per al restabliment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa:
a) les obres dimanades d'un projecte d'urbanització.
b) les obres sotmeses al règim d’assabentat.
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c) les obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin a les façanes de les
edificacions que no impliquin modificacions o canvis en l'estructura, així com les obres de
canalització dels desguassos pluvials que transcorrin per les façanes.
d) les sol.licituds per tala d’arbres.
Article 3r. Subjecte passiu.
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.
Article 4t. Responsables.
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 5è. Base imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa:
1) El cost real i efectiu de l’obra civil pressupostada o projectada quan siguin construccions,
instal·lacions o obres subjectes a llicència d’obres majors o llicència d’obres menors no
incloses en els següents apartats. Del cost assenyalat se n'exclou el que correspon a la
maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques.
La base imposable es determinarà pels Serveis Tècnics Municipals en funció:
- dels mòduls que consten en l’annex de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres si es tracta d’obres subjectes a llicència d’obres
majors.
- del pressupost presentat per l’interessat i visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això
constitueixi un requisit preceptiu, si es tracta d’obres subjectes a llicència d’obres menors.
2) En les llicències urbanístiques no vinculades a la realització d’obres, en el actes
de gestió i tramitació dels expedients contradictoris de ruïna i en les execucions subsidiaries
per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels particulars per al restabliment de
les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, la que resulta de l’aplicació de la
quota tributària fixada en l’article 6è.
Article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària serà:
a) L’1 per 100 sobre la base imposable en el supòsit a) de l’article anterior amb una quota
mínima de 71,-€.
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b) Per les llicències urbanístiques de canvi d’ús es fixa una quota tributària de 70,€.
c) Per les llicències urbanístiques d’autorització d’obres i usos provisionals es fixa
una quota tributària de 265,-€.
d) Per les parcel·lacions urbanes es fixa una quota tributària de 339,00,-€, la qual
s’augmentarà en 226,00,-€ per cada una de les parcel·les resultants de més en relació al
nombre inicial.
e) Per les primeres ocupacions o utilitzacions d’immobles, les modificacions de projectes
subjectes a autorització i les llicències urbanístiques o certificats de divisió horitzontal d’un
immoble es fixa una quota tributària de 91,50,-€.
g) Pels canvis de titularitat dels títols habilitants que faculten l’execució d’obres es
fixa una quota tributària de 45,-€.
h) Per les pròrrogues de finalització d’obres es fixa una quota tributària de 45,-€.
i) Per la tramitació d'expedients contradictoris de ruïna a instància de l'interessat, o en
altres supòsits, sempre i quan finalitzin amb la corresponent declaració es fixa una quota
tributaria de 1.134,00,-€.
j) Per l’execució subsidiaria per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels
particulars per al restabliment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic es fixa
una quota tributària de 1.134,00,-€.
2. En cas de denegació de la llicència d’obres o urbanística la quota tributària serà del 50
per cent de la quota tributària ordinària.
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del
procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de
control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació
prèvia o altre de la mateixa significació, les quotes que s'hauran de liquidar seran el
50% per cent de les que s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l'activitat
municipal s'hagués iniciat efectivament.
Article 7è.- Exempcions.
No es consentirà cap exempció en l'exacció de la taxa.
Article 8è. Meritament.
1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable.
A aquests efectes s’entendrà iniciada aquesta activitat
sol·licitud.

en la data de presentació de la
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2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut el títol habilitant
corresponent o sense adequar-se a les condicions d'aquest, la taxa es meritarà quan s'iniciï
efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable
o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva
denegació o caducitat, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la
renúncia o desestiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o
l’autorització, o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats
comunicades.
Article 9è. Declaració.
Les persones interessades en la realització d’obres presentaran la sol·licitud i adjuntaran la
documentació que estableix l’ordenança municipal reguladora de llicències i autoritzacions
d’obres.
Article 10è. Liquidació i ingrés.
1) Per la gestió i tramitació dels expedients contradictoris de ruïna i per les execucions
subsidiàries per part de l’Ajuntament d’obres o activitats a càrrec dels particulars,
l'Ajuntament practicarà notificació de la liquidació, en produir-se la primera resolució de
l'òrgan de Govern de l'Ajuntament sobre sobre l’acord d’execució subsidiaria o sobre
l’expedient contradictori de ruïna. La liquidació es notificarà al subjecte passiu i s’haurà de
satisfer en els períodes fixats per l’article 62 de la Llei General Tributària.
2) Per les obres subjectes a l’obtenció de llicència d’obres quan es concedeixi la llicència
urbanística, l’Ajuntament notificarà al sol.licitant la liquidació provisional a compte
practicada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per Decret de l’Alcaldia, i exigirà al
subjecte passiu el seu pagament en els terminis fixats per l’article 62 de la Llei General
Tributària.
3) En el cas de parcel.lacions urbanes, primeres ocupacions o utilitzacions d’immobles,
modificacions de projectes subjectes a autorització, certificats de divisions horitzontals,
llicència d’autorització d’obres o usos provisionals, llicència urbanística de canvi
d’ús, canvis de titularitat dels títols habilitants que faculten l’execució d’obres i per
les pròrrogues de finalització d'obres, s’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió
general del tribut, que suposa l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades,
determinar el deute tributari i ingressar la quota tributaria en el moment de sol.licitar la
llicència, autorització o certificat corresponent. Concedida la llicència, l’autorització o emès
el certificat que meriti la taxa de referència sense que l’Administració hagi revisat l’import de
l’autoliquidació, aquesta revestirà a tots els efectes el caràcter de liquidació definitiva de la
taxa.
Article 11è. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
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Article 12è. Gestió per delegació.
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 4
d'octubre de 1994 i entrà en vigor el dia 1 de gener de 1995.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada l’11 de novembre de 2014 i ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2014, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/14
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la
ciutadania i les empreses.
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 a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques, que es regirà per
la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o
realitzin en el terme municipal de Corbera de Llobregat s'ajusten a l’ordenament jurídic
vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat de la
ciutadania i les empreses conferida als ajuntaments per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats
amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les
activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i l’ordenança
municipal que confereix potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la
prevenció i control de les activitats de la ciutadania i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l'administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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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:
1. Comunicació prèvia

265,00,-€

2. Llicència d’activitats annex III i Incendis Annex I

277,00,-€

3. Autorització ambiental AMB Avaluació d’impacte ambiental (aIA)

410,00,-€

4. Llicència ambiental AMB Consulta prèvia positiva de declaració
d’impacte ambiental

525,00,-€

5. Llicència ambiental sense declaració d’impacte ambiental

441,00,-€

6. Llicència d’espectacles

336,00,-€

7. Controls inicials i periòdic d’activitats

134,00,-€

8. Transmissió de qualsevol tipus de llicència

96,00,-€

9. Procediment d’inspecció
a) 1ª i 2ª inspecció
b) 3ª inspecció
c) 4ª inspecció i successives (per inspecció)

130,00,-€
65,00,-€
163,00,-€

La tramitació dels procediments regulats en els punts 1 a 8 inclou fins a dues
inspeccions.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data
de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent
procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a que fa referència
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
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4. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de l' objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després
que s'hagi resolt el procediment corresponent.
Article 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. 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 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en
el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en sessió celebrada
el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desesmbre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/03
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 12
Taxa de cementiri municipal
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri
municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local especificats
en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança i regulats en el Reglament del
Cementiri Municipal i Policia Mortuòria.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la
realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
Article 4t. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficiència, 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 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifa següent:
Epígraf 1. Assignació nínxols, osseres i columbaris
Concessió d'un nínxol amb ossera

1.767,00 €
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Concessió d'un nínxol sense ossera
Renovació concessió nínxol amb ossera
Renovació concessió nínxolsense ossera
Concessió temporal nínxol (dos anys)
Columbari concessió 50 anys (inclosa làpida)
Conservació anual
- per nínxol
- per columbari

2.049,00 €
1.325,00 €
1.537,00 €
295,00 €
840,00 €
29,00 €
14,50 €

Epígrat 2. Inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats.
Drets d'inhumació amb o sense col·locació de làpida
Drets d'exhumació i/o reinhumació
Inhumació /exhumació columbaris
Trasllat dins del cementiri

159,00
159,00
105,00
140,00

€
€
€
€

Epígraf 3. Incineracions
Pack incineració

1.121,00 €

Epígraf 4. Dipòsit i sala de vetlla.
Sala de vetlla
Dipòsit refrigerat

420,00 €
84,00 €

Epígraf 5. Col·locació de làpides
Drets de col·locació de làpides

57,50 €

Epígraf 6. Registre administratiu
Drets de 1a. Expedició o duplicats de títols
Canvis de titularitat

14,50 €
108,00 €

Epígraf 7. Altres
Condicionament sepultura (inclou Sudari)
Gestió i eliminació de residus (per cada inhumació)

77,00 €
33,00 €

Epígraf 8. Conservació i neteja
Neteja i ofrena nínxol (3 vegades) en un any
Neteja i ofrena nínxol (1 vegada) en un any

182,00 €
70,00 €

Article 7è. Beneficis fiscals
1. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en l’article anterior
es reduiran fins a un 50%, segons en cada cas s’acordi, previ informe de l’Àrea de Serveis
Socials. A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que
facilitarà el servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.
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2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
Article 8è. Acreditament.
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ
quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei.
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Quan es sol·licita la prestació del servei, es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el
seu import.
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte de rebre l’assistència necessària per a determinar el deute.
Article 10è. Notificacions de les taxes.
La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació es realitzarà a
l’interessat en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta la determinació del deute, es practicarà liquidació complementària.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
al normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
aspectes de la legislació vigens 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.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 12 de
setembre de 1989 i entrà en vigor el dia 1 de gener de 1990.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 13
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1.- La prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i
concorren alguna de les circumstàncies següents:
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la
circulació.
b) Es pot presumir racionament l’abandó del vehicle a la via pública.
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.
2.- El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència
municipal per l’interessat.
Article 3r. Subjectes passius
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la
infracció comesa.
Article 4t. Quotes tributàries.
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
1. Per retirada i transport de turismes, contenidors, compresors d'obres,
grups electrògens i altres
2. Per retirada i transport de ciclomotors i motocicletes

151,00 €
62,50 €

3. Per retirada i transport d'autobusos, camions, tractors i similars

606,00 €

4. Per dipòsit i custòdia de motocicletes, ciclomotors i similars (per dia)

19,00 €

5. Per dipòsit i custòdia d'automòbils de turisme, camions, contenidors,
compresors d'obres, grups electrògens i altres (per dia)

38,00 €

6. Per enganxada de vehicle sense retirada

62,50 €
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Article 5è. Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei.
L'import de la taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un
comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports
recaptats s'ingressen diàriament a la tresoreria municipal.
Article 6è. 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.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança, que consta de set articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària de data 12 de setembre de 1989 i entrà en vigor el dia 1 de gener de 1990.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
Taxa pel servei de clavegueram
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació del servei de manteniment del clavegueram públic.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes i els immobles que tinguin la
condició de solar o de terreny.
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 següents:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari
o el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquest servei, qualsevol que sigui
el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
3. Això no obstant, en el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, les
empreses concessionàries del servei de subministrament d’aigua són obligades tributàries es
substitució del contribuent al pagament de la taxa.
4. 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
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 43,-€.
2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de manteniment de la
xarxa de clavegueram municipal consistirà en la quantitat fixa de 6,25,-€ trimestrals per
immoble emplaçat en zones o carrers en els quals es presti el servei de clavegueram.
Article 7è. Acreditament i període impositiu.
1. La obligació de contribuir neix per la utilització, amb independència de la seva intensitat,
del servei de clavegueram, que es presumirà, tenint en compte el caràcter obligatori de la
seva recepció, pel sol fet d’ocupar, mitjançant qualsevol títol jurídic, un edifici o part d’ell,
destinat a habitatge, activitat comercial, industrial, professional, o similar, emplaçat en
zones o carrers en els quals es presti el servei de clavegueram.
2. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal o la
prestació del servei que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formulà expressament.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article 2 des que té lloc la presa
efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per aquesta modalitat de la
taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense
perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva
autorització.
Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals, són de caràcter
obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies
públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi
dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la
xarxa.
Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa
es produeix el dia primer de cada any.
3.- El període impositiu de la taxa per la prestació del servei de manteniment del
clavegueram coincideix amb els trimestres naturals i la quota tributària serà irreductible
d’aquest període.
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Article 8è. Règim de declaració i ingrés
1. En el supòsit de llicència o autorització de presa, el contribuent formularà la sol·licitud
corresponent i autoliquidarà la quota tributaria de la taxa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà
d'ofici.
2. En el supòsit de prestació del servei de manteniment de clavegueram la quota que
s’acrediti per aquesta taxa es liquidarà trimestralment i es recaptarà junt amb el rebut de
subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós tributs es notificaran en el mateix
rebut.
Les empreses concessionàries del servei de subministrament d’aigua han de declarar i
liquidar a l’Administració municipal les quantitats recaptades, i estan obligades al pagament
de les quantitats corresponents a l’aplicació de la taxa que no hagin repercutit a llurs
abonats, llevat el que preveu l’apartat següent.
Si el subjecte passiu es nega a satisfer la quota de la taxa a l’empresa concessionària,
aquesta companyia quedarà exonerada del deute tributari i donarà compte de la negativa,
suficientment provada, a l’administració municipal, la qual procedirà a girar la liquidació
corresponent.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 15 de
febrer de 2005 i entrà en vigor i començarà a regir al dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 15
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 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 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 (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del
TRHL.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions.
Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor
de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va
procedir sense l'autorització corresponent.
Article 4t. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
que es conté en l'annex de la present ordenança.
Article 6è. Bonificacions de la quota.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en
les tarifes d'aquesta taxa.
Article 7è. Meritament.
La taxa es meritarà:
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1. Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el moment de
la concessió de la llicència.
2. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el
primer dia de cada un dels periodes naturals de temps assenyalats a les tarifes.
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, en el
moment del seu inici.
Article 8è. Període impositiu.
1. Quan l’aprofitament especial autoritzat hagi de fer-se per menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb aquell que es determini en la llicència municipal.
2. Quan la durada temporal de l’aprofitament especial sigui de varis exercicis, la meritació de
la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o l’aprofitament
especial.
Article 9è. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
2. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
3. 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.
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent al que assenyala l'epígraf corresponent de la tarifa. 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.
Article 10è. Normes d’ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, al presentar la sol.licitud d’autorització, juntament
amb aquesta s’acompanyarà degudament complimentada l’autoliquidació de la taxa que
acrediti el seu pagament, així com la declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els
elements que s’instal.laran.
Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a verificació de
dades, d’acord amb el que disposen els articles 131 a 133 de la Llei General Tributària i
s’elevarà a definitiva quan es concedeixi la llicència corresponent.
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3. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada estiguin
inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la Tresoreria Municipal o on
l’Ajuntament determini.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Article 12è. Gestió per delegació.
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
ANNEX DE TARIFES
Tarifa I: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
Conceptes
UNITAT
DIA
MES
ANY
--------------------------------------------------------------------------------------------------Bastides, cavallets,
etc.............................
M/L
1,50 €
32,00 €
290,00 €
Puntals, etc................
ELEMENT
1,50 €
32,00 €
290,00 €
Productes d'enderrocs,
runes, etc..................
M/2
1,75 €
49,50 €
----UNITAT
DE DEUTE
Mercaderies...

Fins 2 m2.

Tanques, materials
de construcció,
grues, etc........ Fins 4 m2.

FINS 7 DIES
(Mínim)
62,50 €

62,50 €

RESTA DIES
PER DIA
8,85 €

8,85 €

MES

ANY

88,50 €

202,00 €

125,00 €

315,00 €

Si l'ocupació de la via pública supera la superfície màxima d'ocupació permesa, per cada m2
o fracció de més s'aplicaran 15,50 € per m2 o fracció.
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Tarifa II: Quan l'ocupació de la via pública pressuposi el tall del carrer o tram de la via
pública al trànsit rodat, s'aplicarà la tarifa II en comptes de la I, i el seu cost serà:
Fins a 6 hores
Més de 6 hores (tarifa diària)

94,50 €
189,00 €

Tarifa III: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb altres materials o instal·lacions
no especificats en les tarifes precedents
0,40 €/m2/dia
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 22
d'octubre de 1998 entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P. i començà
a regir el 1r de gener de 1999.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 16
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
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 (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 57 del TRHL.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires i altres instal.lacions amb finalitat lucrativa.
Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 la Llei General Tributària, a favor de
les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va
procedir sense l'autorització corresponent.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària.
1.- La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l'annex de la present ordenança, segons la superfície ocupada pels
aprofitaments, expressada en metres quadrats.
2. Als efectes previstos per a l'aplicació d'allò que figura a l'annex, hom tindrà en compte el
següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per excés
per obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran de la que ocupen les taules i
les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
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Article 6è. Bonificacions de la quota.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en
les tarifes d'aquesta taxa.
Article 7è. Meritament.
1. La taxa es meritarà quan s’inicïi el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a
aquest efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol.licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol.licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol.licitar llicència, el
meritament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. Quan la durada de l’ocupació s’entengui a varis exercicis, el meritament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any.
Article 8è. Període impositiu.
El periode impositiu comprendrà l’any natural o fracció, excepte en el supòsit d’inici o
cessament del gaudiment de l’aprofitament especial. En aquest casos es prorratejarà la
quota anual per trimestres naturals.
El cessament del gaudiment de l’aprofitament especial produirà efectes des de la data de
presentació de la baixa.
Article 9è. Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en el supòsit de noves sol·licituds de llicència
per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local amb taules i
cadires i altres instal.lacions amb finalitat lucrativa.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, ingressar
l’autoliquidació de la taxa i formular declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i
els elements que s'instal·laran. A més, hauran d'adjuntar un plànol detallat de la superfície
que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
3. Per a exercicis següents es formarà un padró o matricula i el cobrament de les quotes
s’efectuarà, per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de
forma fraccionada en els següents terminis:
-

el 60% de la quota tributaria de la taxa abans del 20 de juny o hàbil immediatament
posterior.

-

el 40% de la quota tributaria de la taxa abans del 20 d’octubre o hàbil
immediatament posterior.
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4. La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc a la revocació de l’autorització
administrativa concedida.
5. Quan no s’autoritzi l’ocupació, o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui
beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Article 11è. 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.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 22
d'octubre de 1998, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P. i començà
a regir el 1r. de gener de 1999.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Annex de tarifes
Per cada m2 de superfície ocupada o fracció 15,00 €/any natural o fracció.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 17
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants
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 (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l'ocupació
de la via pública o terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del TRHL.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini públic local amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
indústries del carrer i ambulants i altres instal.lacions.
Article 3r. No subjeccions.
No estan subjectes a la taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència
corresponent:
a) Les entitats benèfiques pels aprofitaments directament relacionats amb els seus fins
benèfics.
b) La utilització del domini públic quan no comporti una utilitat econòmica per la persona
autoritzada, la qual cosa s’haurà d’acreditar prèviament.
c) La utilització del domini públic amb motiu de la celebració de festes populars.
Article 4t. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor
de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va
procedir sense l'autorització corresponent.
Article 5è. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 6è. Quota tributària.
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La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la
tarifes contingudes en l'annex de la present ordenança.

que es fixa en les

Article 7è. Bonificacions de la quota.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en
les tarifes d'aquesta taxa.
Article 8è. Meritament.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els
aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el meritament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, el
meritament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en
l’ocupació.
Article 9è. Període impositiu.
1. Quan l’aprofitament especial autoritzat hagi de fer-se per menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb aquell que es determini en la llicència municipal.
2. Quan la durada temporal de l’aprofitament especial sigui de varis exercicis, la meritació de
la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o l’aprofitament
especial.
Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis
exercicis.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o de temporada autoritzat.
3. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública
abans de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de taxa mínima que
servirà de base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'annex d'aquesta ordenança.
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b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles
per ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les parcel·les que han de ser
objecte de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a cotxes de
xoc, circs, teatres, exposicions d'animals, restaurant, nevaries, bijuteries, etc.
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la que
hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà 3 € per cada metre quadrat utilitzat de més, a
més de la quantia fixada en les tarifes.
4. a) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança i que no s'han tret a licitació pública, hauran de sol·licitar prèviament la
llicència corresponent, realitzar el dipòsit a què es refereix l'article 8.2 següent i formular
una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran.
També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació dins del municipi.
b) Els serveis tècnics i la Policia Local d'aquest municipi 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. Les
autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau,
quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.
c) En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.
5. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin abonat i
obtingut la llicència corresponent.
6. a) Les autoritzacions a què es refereixen la tarifa tercera s'entendran prorrogades mentre
l'Alcaldia no acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus representants legítims, no
presenti la baixa justificada.
b) La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa que correspongui. La no presentació de la
baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades 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.
Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Article 11è. 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.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, 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.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 22
d'octubre de 1998, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P. i començà
a regir el 1r. de gener de 1999.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Annex de tarifes
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
Tarifa I
LLICENCIES OCUPACIÓ DE TERRENYS AMB PARADES D'ATRACCIONS
FINS 5 DIES (MIN)
Atraccions no mecàniques
- Fins a 25 m2.
- més de 25 m2.
Autos de xoc
- cada parada
Atraccions mecàniques
- cada parada

RESTA DIES
PER DIA

57,00,-€
93,50,-€

11,50,-€
19,00,-€

315,00,-€

63,00,-€

203,00,-€

40,50,-€

Circs i similars (cada parada)

290,00,-€/dia

Tarifa II
LLICENCIES PER A LA VENDA AMBULANT

DIA

Parades:
- fins a tres metres lineals
- de més de tres fins a sis metres lineals
- de més de sis metres lineals

6,50 €
13,00 €
19,00 €
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Vehicles mòbils destinats a la venda ambulant fora del mercat periòdic:
- fins a sis metres lineals
38,00 €
per cada metre lineal o fracció de més
13,00 €
Casetes per a la venda de productes pirotècnics:
- fins a sis metres lineals
per cada metre lineal o fracció de més
Tarifa III
CONCEPTE

38,00 €
13,00 €
ANY O FRACCIÓ

Per ocupació de la via pública amb:
- ninots mecànics i similars
- quioscs, parades i similars de caràcter fix
fins a 10 m2
per cada m2 o fracció de més

32,00 €
284,00 €
25,50 €

Tarifa IV: Per l’ocupació del domini públic local amb altres instal·lacions no especificades en
les precedents tarifes
0,40 €/m2/dia

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c 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 la generalitat o una part important del veïnat, que es
regirà per aquesta 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 una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la
xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació
diferents de la telefonia mòbil.
4. El pagament de la
expressa de l’exacció
l’aprofitament especial
municipals, necessaris
d’interès general.

taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
per a la prestació dels serveis de subministraments

Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important
del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat,
telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que explotin les xarxes de
comunicació interna 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 d'aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
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2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores 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. 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.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.
Article 5è.- Base imposable
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 3r, punts 1 i 2 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 titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de
la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la
mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en
desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets
o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa,
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
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c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores
de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que
no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix,
no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats
percebudes per aquells serveis de subministrament que s'utilitzin en aquelles instal·lacions
que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. 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) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) 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.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres
taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser
subjectes passius.
Article 6è.- Tipus i quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a
l’article 5è d’aquesta Ordenança.
Article 7è.- Període impositiu i meritació 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
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del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici
fins al cessament efectiu.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. 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 a què 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. La data de la presentació finalitzarà 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 5è.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 quals 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 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports 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
5è.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.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import
s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre 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 tributària.
Article 9è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment 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 a fi
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals ho facin convenient.
Article 10è.- Infraccions i sancions
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 tributàries 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.
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 9 de novembre de 2004 i que ha quedat definitivament aprovada en data 18 de
desembre de 2004, regirà des del dia 1 de gener de 2005 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
La darrera modificació de la present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada l’11 de novembre de 2014 i que ha quedat definitivament
aprovada en data 21 de desembre de 2014, regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
BOP 31/12/14
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 19
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.h) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els article 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai de domini públic
local i les reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que té
lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i la reserva de via pública per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena i el lloguer de senyals de trànsit, especificat en les tarifes
contingudes en l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, a
favor de les quals s'atorguin les llicències per a gaudir de la utilització privativa o
l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de la utilització o l'aprofitament, si es va
procedir al gaudiment sense l'oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol
altre espai de domini públic local, tindran la condició de substituts del contribuent els
propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 5è. Base imposable.
Constitueix la base imposable d'aquesta taxa la longitud en metres lineals de pas o entrada
de vehicles i de la reserva d'espai de la via pública.
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Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a
continuació:
a) Per l’entrada i sortida de vehicles en edificis, cotxeres particulars, garatges, aparcaments
comercials i aparcaments situats en zones o carrers particulars que formen part de
comunitat de propietaris, independentment que es produeixi o no modificació de rasant
- fins a 4 ml
- per cada ml o fracció de més

30,00 €
7,00 €

Sobre aquestes tarifes s’aplicaran els coeficients correctors següents en base al número de
places d’aparcament:
Fins a 4 places
De 5 a 10 places
D’11 a 20 places
De 21 a 30 places
De 31 a 60 places
De més de 60 places

1
3
3,6
4
5
6

Aquesta tarifa s’aplicarà per les entrades de vehicles a parcel·les sense edificar quan el
propietari de l’immoble sol·liciti la llicència per l’aprofitament especial.
No estan subjectes a la taxa les entrades de vehicles en immobles situats en vies no
pavimentades.
b) Reserva via pública per aparcament exclusiu

50,50,-€/any

c) Per cada reserva d’estacionament de curta durada que s’utilitza amb caràcter particular
(descàrregues puntuals, mudances........).
Per cada metre lineal o fracció

7,40,-€

Aquesta tarifa correspon a l’espai temporal de 4 hores, havent-se d’incrementar un 10% per
cada hora o fracció de més.
d) Pel lloguer de senyals de trànsit (per dia)
- Per cada senyal
- Per cada con
- Per cada tanca

7,40,-€
3,70,-€
14,50,-€

Article 7è. Bonificacions de la quota.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en
les tarifes d'aquesta taxa.
Article 8è. Acreditament.
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1. La taxa s’acredita quan s’inicïi la utilització o aprofitament especial, moment que, a
aquest efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitda.
2. Quan s’ha produït la utilització o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta utilització o aprofitament.
3. En els supòsits d’utilitzacions o aprofitaments del domini públic que s’estenguin a varis
exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cesament del gaudiment.
Article 9è Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial tingui una durada inferior a un any, el període impositiu
coincidirà amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en el supòsit d’inici o cessament en l’aprofitament
especial o utilització privativa, que s’aplicarà el que s’estableix als apartats següents:
a) Quan s’iniciï el gaudi de l’aprofitament especial en el primer semestre, es liquidarà i
abonarà en concepte de taxa la quota anual íntegra. Si l’inici del gaudi de l’aprofitament
especial té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà i abonarà la meitat de la quota
anual.
b) Quan cessi el gaudiment de l’aprofitament especial durant el primer semestre de l’exercici
es liquidarà i abonarà la meitat de la quota anual. Si el cessament té lloc en el segon
semestre de l’exercici, es liquidarà i abonarà la quota anual íntregra. El cessament del
gaudiment produirà efectes des de la data de presentació de la sol·licitud de baixa.
3. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu,
no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 10. Règim de declaració i ingrés.
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en els supòsits regulats per l’article 6 lletres c
i d. En presentar la sol.licitud d’autorització, juntament amb aquesta s’acompanyarà
degudament complimentada l’autoliquidació de la taxa, així com la declaració on consti la
superfície i durada de l’aprofitament.
2. Tractant-se d'aprofitaments especials que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada
estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, el pagament de la taxa
s’efectuarà en els terminis que es determinin en el calendari anual de pagament de tributs.
3. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat
anterior al de l’acreditament.
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4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament
voluntari.
Article 11. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Article 12è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària
Article 13è. 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.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 22
d'octubre de 1998, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P. i començà
a regir el 1r. de gener de 1999.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 20
Taxa pel subministrament d'aigua.
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat
RDL.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de subministrament
d'aigua, inclosos els drets de connexió de línias, col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues.
Article 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que
sol.licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable
de la taxa.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o
rebuts per ocupants d’habitatges o locals diferents dels propietaris dels immobles, aquests
propietaris tindràn la condició de substituts del contribuent. Els substituts del contribuent
podran repercutir les quotes de la taxa sobre els beneficiaris.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representat amb domicili en territori espanyol.
Article 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administrariu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Tarifes.
Seran d’aplicació les tarifes aprovades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya.
Article 6è. Meritament, facturació i pagament.
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1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir en el moment què s'inicia la prestació del
servei.
2. Les normes aplicables a la facturació, als terminis i a la forma de pagament
seran les establertes en el Reglament del servei metropolità del cicle integral de
l’aigua.
Article 7è. Gestió per delegació.
La gestió, inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà pel gestor del servei, amb
subjecció a les disposicions legals i reglamentàries d’aplicació, respectant el que
es preveu en el Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua.
Disposició addicional - Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i
aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança, que consta de set articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària de data 22 d'octubre de 1998, entrà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el B.O.P. i començà a regir el 1r. de gener de 1999.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 21
Taxa per a la utilització d'instal·lacions esportives municipals i altres instal·lacions
municipals per part d'entitats privades
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 (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals i altres
instal·lacions municipals per part de les entitats privades, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del TRHL.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial
de les instal·lacions esportives municipals i altres instal·lacions municipals per part de les
entitats privades.
Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats
privades, a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de
l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.
Article 4t. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l'annex.
Article 6è. Exempcions.
Estaran exempts de la
dependències municipals:

taxa

l’ús

de

les

instal·lacions

esportives

i

altres

1) Per activitats de l’Escola Esportiva Municipal.
2) Per activitats organitzades pels centres d’ensenyament reglat d’infantil,
primària i secundària de titularitat pública, així com les AMPES.
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3) Per activitats organitzades, sense ànim de lucre, per les entitats esportives,
socials, culturals i de lleure d’aquest Municipi inscrites al Registre d’Entitats de
l’Ajuntament.
Article 7è. Meritament.
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan es realitzi qualsevol dels serveis o
activitats especificats a l’annex de tarifes.
Article 8è. Normes de gestió i d’ingrés.
1) Les quantitats exigibles, d'acord amb les tarifes, es liquidaran per cada utilització
sol·licitada o realitzada, i seran irreductibles pel període anyal o de temporada autoritzat.
2) No es consentirà la utilització de les instal·lacions esportives o altres instal·lacions
municipals fins que els interessats no hagin abonat la tarifa de la taxa i obtingut la llicència
corresponent.
3) Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència, sens
perjudici de les quanties que els interessats hagin d'abonar.
4) El pagament de la taxa es realitzarà, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà
on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de procedir a la utilització.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 22
d'octubre de 1998, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P. i començà
a regir el 1r. de gener de 1999.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada l’11 de novembre de 2014 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2014, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.
TARIFES:
-Pavelló (per hora)

41,50 €

-Pista Poliesportiva i pista escoles
sense enllumenat (per hora)
amb enllumenat (per hora)

22,50 €
27,00 €
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-Camp de futbol
sense enllumenat (per hora)
amb enllumenat (per hora)

38,00 €
45,00 €

Per a usos de més de tres hores seguides o en la mateixa setmana, s'aplicarà una reducció
de la tarifa/hora, segons el següent barem:
- entre 3 i 10 hores, 25%
- entre 10 i 15 hores, 40%
- entre 15 i 40 hores, 50%
Les tarifes de l'apartat precedent gaudiran d'una reducció del 30 per 100 durant els mesos
de juliol i agost.
- Per a la utilització de les instal·lacions interiors dels centres d’ensenyament infantil i de
primària i del centre cultural Antic Hospital de Pelegrins per part d'entitats privades:
2 primeres hores
hora o fracció de més

19,00 €
5,30 €

- Per l'agençament d'instal·lacions municipals per a aparcament de vehicles amb ocasió
d'activitats organitzades per l'Ajuntament
3,20 €/vehicle
- Per a la utilització de dependències i instal·lacions municipals per a la celebració del
matrimoni civil. Per cada celebració
154,00 €
Quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del Padró Municipal
d’habitants, la seva residència a Corbera de Llobregat, s’aplicarà una tarifa reduïda del 50%.
-

Per la celebració del casament civil al Parc de les Palmeres
- dins de l’horari habitual d’obertura
- fora de l’horari habitual d’obertura

282,75,-€
565,50,-€

BOP 31/12/14
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ORDENANÇA NUMERO 22
Ordenança general reguladora dels preus públics
Article 1r.
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del
Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre Hisendes
Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els
textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.
Article 2n.
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la
prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'Entitat Local, sempre
que concorrin les circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció obligatòria pels administrats.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestats pel sector privat.
Article 3r.
No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
A) Abastament d'aigua en fonts públiques.
B) Enllumenat de vies públiques.
C) Vigilància pública en general.
D) Protecció Civil.
E) Neteja de la via pública.
F) Ensenyament en els nivells d'educació preescolar, primària i secundària.
Article 4t.
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 o a la defensa nacional.
Article 5è. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o activitats
pels quals cal satisfer els preus públics.
Article 6è.
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L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l'activitat realitzada.
Article 7è.
Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota del límit previst en l'article anterior. En aquests
casos, cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la
cobertura de la diferència resultant, si existia.
Article 8è.
L'Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d'autoliquidació.
Article 9è. Naixement de l'obligació
1. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica
de l'activitat, ara bé l'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.
2. Quan, per causes que no són imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o
l'activitat no es presti o no es practiqui, procedirà la devolució de l'import corresponent.
3. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 10è. Establiment i fixació dels preus públics.
L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 23.2.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.
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.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
Aquesta ordenança, que consta de deu articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària de data 12 de setembre de 1989 i entrà en vigor el dia 1 de gener de 1990.
La seva darrera MODIFICACIÓ fou acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària
de data 22 d'octubre de 1998, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P.
i començà a regir, d'acord amb el seu nou redactat, el 1r. de gener de 1999.
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El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
ANNEX
PREU PÚBLIC PELS CURSOS I/O TALLERS DEL CASAL DE LA DONA. (BOP
022011030800 DE 29/12/11).
1. Les tarifes a aplicar, segons la naturalesa del curs, taller o activitat, seran les següents:
A
B
C
1. Activitat trimestral
22,50 €
28 €
34,00 €
2. Activitat mensual
11,50 €
17 €
22,50 €
3. Activitat puntual
2,25€/h 4,50 €/h 6,75 €/h
La categoria de l’activitat vindrà predeterminada en el contracte que l’Ajuntament concerti
amb el formador o entitat que porti a terme l’activitat o es determinarà per Decret d’Alcaldia
amb caràcter previ a les inscripcions.
2. Gaudiran d’un descompte del 10% les persones que acreditin ser aturats, jubilats o
pensionistes.
3. El pagament s’efectuarà per ingrés directe a la Caixa Municipal o al compte corrent que
l’Ajuntament habiliti a l’efecte i sempre abans de l’inici del curs o taller.
PREU PÚBLIC PEL SALÓ INFANTIL (BOP 022011030800 DE 29/12/11)
Preu dia/entrada:
Preu activitat total (abonament)

5€
10 €

PREU PÚBLIC FESTA DE CAP D’ANY
Preu entrada:

5€

PREU PÚBLIC ÀPATS COMMEMORATIUS (BOP 13/10/10 )
- Àpats commemoratius

30,-€ per tiquet

PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA EL PETIT CORB
(BOP 28/08/12)
A) SERVEIS EDUCATIUS
1. Quota de material escolar. Quota anual

149,00,-€

2. Escolarització jornada completa. Quota mensual
(de 9 a 12 i de 15 a 17)

169,00,-€

3. Servei d’acollida mati (de 8 a 9) o tarda (17 a 18)
Quota mensual
Hora esporàdica

37,00,-€
5,00,-€
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B) SERVEIS DE MENJADOR PER ALS LACTANTS
(de 12 a 15 h. Inclou berenar)
1. Quota mensual
2. Serveis ocasionals: Per cada dinar

99,00,-€
5,00,-€

C) SERVEIS DE MENJADOR
1. Quota mensual dinar (de 12 a 15 h. Inclou berenar)
En cas d’absència del nen la quota serà reduïda
a partir del segon dia, a raó de €/dia
2. Quota mensual berenar

130,00,-€
3,00,-€
28,00,-€

3. Serveis ocasionals:
Per cada dinar
Per cada berenar

7,50,-€
3,00,-€

D) ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
1. Quota mensual

35,00,-€

Els usuaris de l’Escola bressol que es trobin en situacions d’escassa capacitat econòmica
podran gaudir d’uns ajuts econòmics, que hauran de ser sol·licitats per l’interessat i que seran
concedits per decret de l’Alcaldia amb l’informe previ conjunt de la Regidoria competent i de
l’Assistència Social.
PREU PÚBLIC PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN L’APARCAMENT PÚBLIC
(BOP 30/12/13)
Règim de rotació
Règim de rotació (*)
Règim de rotació (tarifa màxima 12,50,-€/dia)
Val comercial 30 minuts
Val comercial 60 minuts
Val comercial campanyes especials 30 minuts

Tarifes
0,02640,-€/minut
1,60,-€/hora
0,55,-€/val
1,10,-€/val
0,20,-€/val

(*) arrodonit a 5 cèntims d'€
(*) import mínim 5 cèntims

Abonaments i tipus
Abonament
Abonament
Abonament
Abonament

24 hores (Cotxes)
24 hores (Motos)
diürn (Cotxes)
nocturn (Cotxes)

Quota mensual

Quota anual

70,00,-€
32,00,-€
44,00,-€
44,00,-€

673,00,-€
310,00,-€
424,00,-€
424,00,-€
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Aquestes tarifes comprenen l’IVA
(1) Amb caràcter excepcional i amb motiu de la realització d’obres promogudes per
l’Ajuntament i que es desenvolupin en el nucli urbà, es podran distribuir entre els
comerciants vals per a l’ús gratuït de l’aparcament municipal. La durada d’aquests vals serà
de 30 minuts podent-se acumular dos vals.
Per Decret de l’Alcaldia es determinaran els comerços afectats per les obres municipals i que
s’han de beneficiar d’aquesta mesura excepcional i el període d’eficàcia dels vals.
(2) Campanyes especials comercials: Per Decret d’Alcaldia es determinarà la campanya
durant la qual tindrà validesa el val comercial per campanyes especials, la seva durada i el
període d’eficàcia dels vals.
PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT A L’EMISSORA MUNICIPAL (BOP 022011030800 DE
29/12/11)
A) TARIFES (Aquestes tarifes comprenen l’IVA)
1) Falques publicitàries o passis:
1
2
3
4

passi diari
passis diaris
passis diaris
passis diaris

Producció / Gravació de falques (per falca)

43
86
129
172

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

21,50,-€

Totes les falques seran d’uns 30 segons per a un ús habitual.
Els passis de les falques s’emetran de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 hores
Per a la contractació de les falques s’estableix un període mínim d’un mes
de servei
amb 1 passi diari.
Les falques contractades per un període de sis mesos, tenen una bonificació d’un mes
gratuït, és a dir pagarà cinc mesos i la seva emissió serà de sis mesos.
Les falques contractades per un període de 12 mesos, tenen una bonificació de dos
mesos gratuïts, és a dir pagarà 10 mesos i la seva emissió serà de 12 mesos.
En el cas de determinar la radiació de les falques dintre d’un espai concret, les tarifes
s’incrementaran en un 10%.
2) Microespais
Espais de fins a 5 minuts

27 €/espai

3) Mencions
5 passis
10 passis
15 passis

48,00 €/setmanals
69,50 €/setmanals
86,00 €/setmanals
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4) Patrocinis
Informatiu 1ª i 2ª edició i magazines matinals:
-

Compartit
Exclusivitat

80,50 €/mensuals
129,00 €/mensuals

B) EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
La publicitat desenvolupada amb motiu de campanyes electorals i altres de caràcter polític,
s’atendrà a les disposicions legals vigents en cada moment.
La publicitat corresponent a institucions sense finalitat de lucre, gaudiran d’un descompte
del 50% sobres les tarifes.
C) NORMES DE PAGAMENT
S’exigirà l’autoliquidació per el pagament de les tarifes de producció /gravació de falques.
Per al cobrament de la resta de tarifes, mensualment, l’Ajuntament facturarà per
domiciliació bancària la publicitat emesa en el mes anterior.
PREU PÚBLIC PER LA PUBLICITAT EN ELS AUTOBUSOS DE TRANSPORT PÚBLIC
MUNICIPAL (BOP 022011030800 DE 29/12/11)
Tipus
Lateral esquerre
Lateral dret
Posterior bus
Posterior vidre midi
Posterior vidre midi (tot)
Posterior vidre estàndar
Tots 3 espais carrosseria bus

Mides
1,80
1,50
1,80
1,50
1,50
1,80
1,80

x
x
x
x
x
x
x

0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50

12 mesos
1.222
1.100
1.528
1.222
2.287
1.466
3.545

€
€
€
€
€
€
€

La confecció i col·locació a l'autobus de cada suport publicitari de vinil imprès i laminat:

162 €

A aquestes tarifes se’ls ha d’aplicar l’IVA.
La quota anual es prorratejarà per mesos naturals quan el període sol·licitat per l’interessat
sigui inferior a l’any.
PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT A LA REVISTA MUNICIPAL L’AVANÇADA (BOP
022011030800 DE 29/12/11)
A) TARIFES (Aquestes tarifes comprenen l’IVA)
Les tarifes que s’aplicaran seran les següents depenent dels formats:
Mòdul 1 (81 mm ample x 90 mm alt):
Mòdul 2 (210 mm ample x 300 mm alt):

67,50 €
405,00 €
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Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul

3
4
5
6
6

(210 mm ample x 150 mm alt):
(210 mm ample x 75 mm alt) peu de pàgina:
(81 mm ample x 90 mm alt) a la contraportada:
(210 mm ample x 150 mm alt) pàgina interior portada:
(210 mm ample x 150 mm alt) pàgina interior contraportada:

203,00 €
101,00 €
173,00 €
334,00 €
308,00 €

B) NO SUBJECCIONS
No estan subjectes al preu públic els anuncis que es publiquin per administracions públiques
per anuncis oficials i les entitats donades d’alta al Registre Municipal d’entitats veïnals que
ja disposen d’espai a l’Avançada per publicar els seus escrits.
C) REDUCCIONS
Per contractar publicitat durant:
a) 3 edicions consecutives:
b) 5 edicions consecutives:

5%
15 %

D) FET IMPOSABLE
1. El preu públic per la publicació d’anuncis en les edicions impreses que edita l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat gravarà la inserció de textos publicitaris que tinguin per objecte
donar a conèixer articles, productes o activitats de diferents signatures o entitats
comercials, industrials o professionals.
2. Als efectes del paràgraf anterior, es consideraran com a anuncis, els textos, tots aquells
escrits o propaganda escrita que, per la seva forma i contingut, tingui com a finalitat la
difusió i divulgació i que s’ajustin a l’establert a les normes bàsiques de publicitat escrita de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
E) CONDICIONS GENERALS
1. Composició d’originals, fotolits i dibuixos a càrrec de la persona anunciant.
2. Publireportatges: despeses a convenir en base a les tarifes aprovades.
3. La inserció i/o anul·lació s’haurà d’avisar amb 7 dies d’antelació al tancament de l’edició
de la revista.
De conformitat amb l’article 46.2 del RDL 2/2004 i 9.2 de l’ordenança número 22 només
procedirà la devolució del preu públic quan el servei no es presti per causes imputables a
l’administració.
4. L’anunci mal publicat, s’abonarà repetint la inserció, o retornant el preu públic ingressat
si així ho sol·licita la persona anunciant.
5. Els originals o fotolits de publicitat, sempre que els aporti el/la client, s’hauran de retirar
o reclamar dins del mes següent a la última inserció o es perdrà el dret de devolució.
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6. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat es reserva el dret de no publicar aquells anuncis
que no consideri adients i no s’ajustin a l’establert a les normes bàsiques de publicitat
escrita.
F) NORMES DE PAGAMENT
S’exigirà l’autoliquidació per el pagament de les tarifes.
BOP NÚM.90 DE 15/04/10
PREU PÚBLIC PER LES OBRES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
(BOP 13/06/12)
Art. 1r. FONAMENT I NATURALESA
D'acord amb el que disposa 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), l'Ajuntament de
Corbera de Llobregat estableix preus públics per la realització d’obres de connexió a la xarxa
de clavegueram, l'especificació dels quals s’exposa a les tarifes regulades a l'article 5è.
Art. 2n. CONCEPTE
1.
Les obres de connexió a la xarxa de clavegueram públic consisteixen en la construcció
del clavegueram entre la claveguera pública i les finques particulars i la reposició del
paviment, si aquest existís en el moment d’efectuar les obres, la qual cosa es realitzarà per
part de l’Ajuntament, per tal de garantir la correcta execució de la connexió.
2.
Aquest preu públic constitueix una prestació patrimonial de caràcter públic que es
satisfarà pels promotors d’edificis i habitatges que requereixin la realització dels serveis que
es descriuen al paràgraf anterior, prestats per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
3.
Si amb posterioritat a l'establiment d'aquest preu públic, cessessin en la prestació
dels serveis altres entitats privades que actualment concorren en la realització d'aquestes
activitats, el preu públic es transformarà en taxa.
4.
En el supòsit de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior,
l'Ajuntament aprovarà l'ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per les obres de
connexió a la xarxa de clavegueram, que entrarà en vigor a partir de la data en què es
publiqui l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
Art. 3r. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació del servei a què es refereixen els articles anteriors.
Art. 4t. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment de sol·licitar la prestació del servei.
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Art. 5è. TARIFES
Pels treballs de construcció del clavegueram, els quals realitzarà el propi Ajuntament, en la
secció compresa entre la claveguera pública i la finca, així com la reposició del paviment, si
aquest existís en el moment d’efectuar l’obra, s’estableix una tarifa mínima de 776,84
euros (IVA exclòs) en els casos que el carrer no estigui pavimentat, i de 1.573,62 euros
(IVA exclòs) en els casos que sí que ho estigui. En tot cas, l’Ajuntament aplicarà els
següents preus unitaris:

Treballs de construcció del clavegueram

Tarifa
mínima fins
a 5 metres
de longitud

Tarifa a partir de 5 metres
de longitud (cada unitat
de metre computa els
preus detallats)

En carrers asfaltats (import per metre lineal, iva
exclòs)
1.573,62 €
...............................................................

314,72 €/m

En carrers sense asfaltar (import per metre lineal,
776,84 €
iva exclòs) ...............................................

155,37 €/m

En carrers amb altres tipus de paviment
previ creació pressupost específic
(llambordes, formigó, paviments especials...)

Art. 6è. NORMES DE GESTIÓ
1. L’obligat al pagament ha de presentar la sol·licitud de llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueram i autoliquidar la quota tributària de la taxa regulada en l’ordenança
fiscal número 14.
2. Un cop presentada la sol·licitud s’emetrà l’informe tècnic amb la determinació de les
tarifes del preu públic per l’execució dels treballs de construcció del clavegueram que aniran
a càrrec del sol·licitant.
3. L’obligat al pagament acreditarà l’ingrés de l’import total del preu públic establert a
l’article 5 i determinat en l’informe tècnic.
4. Abonades les despeses de connexió l’Ajuntament executarà l’obra d’instal·lació de
l’escomesa.
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA DE PÀDEL (BOP 14/03/01)
TARIFES
Preu/hora o fracció
Pista de pàdel
17 €
Enllumenat
1€
PAGAMENT
1.- El pagament del preu públic es farà mitjançant el sistema d’autoliquidació, en el moment
de la sol·licitud.
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2.- La recaptació del preu públic la realitzarà l’Ajuntament, mitjançant el personal propi
adscrit a l’Àrea d’Esports. El pagament es farà en efectiu i es lliurarà a la persona sol·licitant
el corresponent rebut.”
PREU PÚBLIC PELS COMANDAMENT A DISTÀNCIA (BOP 14/03/14)
TARIFES
- Per accionar pilones
- Per accedir a l’aparcament habitatges c/ Casanova, 26

45,-€
35,-€

(El primer comandament es lliurarà per l’Ajuntament de forma gratuïta)
OBLIGATS AL PAGAMENT
El preu públic per accionar pilones s’aplicarà als veïns que disposin de plaça d’aparcament i
als titulars dels comerços emplaçats a la zona peatonal de l’Av. Catalunya.
El preu públic per accedir a l’aparcament dels habitatges c/ Casanova, 26, s’aplicarà als
arrendataris dels pisos i locals.
PAGAMENT
El pagament del preu públic es farà mitjançant el sistema d’autoliquidació, en el moment de
la sol·licitud.
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 23
Taxa per la prestació de serveis de registre i prevenció sanitària relacionats amb
els animals de companyia i per la tramitació de la llicència per tinènça i conducció
de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades 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 (TRHL), aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació dels
serveis de registre i prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia i la taxa
per la tramitació de la llicència per tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que
preveu l'article 57 del TRHL.
Article 2n. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa:
1. La activitat administrativa tendent a la inscripció en el Registre Censal d’animals de
companyia.
2. La activitat administrativa tendent a l’atorgament i renovació de la llicència per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
3.- La prestació dels serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de
companyia.
Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius de les taxes regulades en la present ordenança:
1. En el cas de l’apartat 1 de l’article anteriór, és el propietari o posseïdor d’un animal de
companyia resident habitualment a aquest municipi.
2.- En el cas de l’apartat 2 de l’article anterior, la persona a nom de la qual es sol·liciti la
llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que hagin d’estar
inscrits en el Registre Censal d’animals de companyia d’aquest Ajuntament.
3.- Amb caràcter general, són subjectes passius de la taxa , obligats a aquest pagament, els
sol·licitants o les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, en benefici de les
quals es presta el servei.
Article 4. Responsables.
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 5. Exempcions.
Estan exemps del pagament de les taxes per la prestació dels serveis de registre i prevenció
sanitària les persones amb disminuació visual que siguin propietàries o posseïdores d’un gos
pigall.
Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària és determinarà per una quantitat fixa per cada servei que es presti, que
serà de :
Epígraf 1. Inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia
1.1. Alta: Inscripció i registre (per animal)
1.2. Placa d’animals de companyia (per placa)

0,-€
5,00,-€

Epígraf 2. Tramitació administrativa tendent a l’atorgament i renovació de la llicència per a
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
2.1. Expedició i/o renovació de la llicència (per llicència)

48,50,-€

Epígraf 3. Serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals de companyia
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Recollida d’animals de companyia de la via pública, per animal
Desplaçament sense captura (servei negatiu)
Estada, manutenció i custòdia, per dia o fracció
Transport de l’animal
Eutanàsia i incineració d’animals de companyia malalts
Identificació de l’animal amb microxip

Epígraf 4. Autorització de nucli zoològic.

77,00,-€
46,50,-€
17,50,-€
42,50,-€
172,00,-€
51,00,-€
298,00,-€

Article 7. Acreditació i període impositiu.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir, en el moment d’iniciar-se la prestació del
servei o la realització de l’acitivitat municipal que constitueix el fet imposable. A tal efecte,
aquest servei o aquesta activitat, es considera iniciat en la data de presentació de la
sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, en el cas que el subjecte passiu la formuli
expresament.
2. En cas de manca de sol·licitud, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
Article 8. Règim d’ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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2. El servei o l’activitat no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el seu
pagament.
3. Juntament amb la sol·licitud es presentarà degudament complimentada l’autoliquidació de
la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on constin els elements de la
taxa.
4. En la taxa pels serveis d’Inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia, al
donar-los d’alta en el cens es lliurarà al propietari la placa corresponent.
5. Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a comprovació, i
s’entendrà elevada a definitiva quan s’hagi prestat el servei corresponent.
6. En la taxa anual pels serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de
companyia una vegada estiguin inclosos en el padró o matrícula, per anys naturals en la
Tresoreria Municipal o on l’Ajuntament determini.
7. Quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei no es presti es procedirà a la
devolució de l’import satisfet.
Article 9. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
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.
Diligència d'aprovació i posteriors modificacions
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el 15 de febrer de 2005 i entrarà en vigor i començarà a regir al dia
següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 10 de novembre de 2015 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20
de desembre de 2015, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/15
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ORDENANÇA NUMERO 24
Ordenança específica reguladora del preu públic per assistència a espectacles i
activitats organitzades per l'Ajuntament de Corbera de LLobregat
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix el preu públic per l'assistència a espectacles i activitats organitzats per
l'Ajuntament que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2n. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix des del moment en què es produeixi el lliurament al subjecte
passiu de l'autorització o butlleta que habiliti l'assistència o participació en aquells
espectacles o activitats organitzats per l'Ajuntament.
Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones
físiques que assisteixin a les activitats organitzades per l'Ajuntament.
Article 4t. Quantia
1. Les tarifes a aplicar per l’assistència a activitats organitzades per l’Ajuntament seran les
següents:
TIPUS

EUROS

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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V
W
X
Y
Z

21
22
23
24
25

El tipus de tarifa a aplicar vindrà predeterminada en el contracte que l'Ajuntament concerti
amb la companyia o entitat que realitzi la representació o activitat o es determinarà per
Decret d'Alcaldia amb caràcter previ a l'expedició de les butlletes o autoritzacions.
El Decret de l’Alcaldia que determinarà el tipus de tarifa aplicable podrà declarar la
gratuïtat per a les persones d’una determinada franja d’edat en funció de
l’activitat o de l’espectacle de que es tracti.
2. S’aplicarà una reducció de 2,-€ en les tarifes per assistència a espectacles teatrals i
musicals als alumnes amb matrícula vigent a l’Escola Municipal de Música, prèvia
presentació de la documentació acreditativa de tal extrem.
3.- S’aplicarà una reducció de 2,-€ en les tarifes a menors de 18 anys i majors de 65, prèvia
presentació del DNI.
4.- Les reduccions no seran acumulables i només es podran aplicar a partir del tipus
d’activitat F.
Article 5è. Gestió
L'exacció es considerarà meritada simultàniament amb la retirada a taquilla de l'entrada,
butlleta o autorització corresponent de cada representació o activitat, o en el moment de
la inscripció a l’activitat.
S'efectuarà per la Tresoreria Municipal càrrec del taquillatge a la persona habilitada per al
cobrament, la qual, al dia següent hàbil de la representació o activitat desenvolupada,
efectuarà liquidació.
Diligència d’aprovació i posteriors modificacions.
Aquesta Ordenança, que consta de cinc articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el dia 9 de maig de 1996 i entrà en vigor el dia de la seva publicació en el
B.O.P.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
La seva darrera modificació fou acordada per la Junta de Govern Local en sessió de data 12
d’abril de 2013 i entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’endevinguin la seva modificació o derogació
expresses.
MODIFICACIONS BOP 228 DE 23/09/09
BOP 29/04/2013
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ORDENANÇA NUMERO 25
Ordenança específica reguladora del preu públic per la venda de llibres,
publicacions, postals, articles de roba, material audiovisual i altres articles
efectuada per l'Ajuntament.
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la venda de llibres, publicacions, postals, articles de
roba, material audiovisual i altres articles, efectuada per l'Ajuntament, que es regiran per
aquesta Ordenança.
Article 2r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones o
entitats que adquireixin l'article que posi a la venda l'Ajuntament de Corbera.
Article 3r. Quantia
1. Les tarifes a aplicar, segons la naturalesa o classe d'article, seran les següents:
1. Llibres i altres publicacions
A
B
C
3,00 €
6,00 €
15,00 €

D
30,00 €

E
45,00 €

F
60,00 €

2. Postals, pins, guies, pòsters i altres
A
1,00 €

B
1,50 €

C
3,00 €

D
6,00 €

E
12,00 €

F
18,00 €

3. Samarretes, gorres i altres articles de roba
A
1,50 €

B
3,00 €

C
5,00 €

D
6,00 €

E
10,00 €

F
12,00 €

4. Cassettes, vídeos i resta de material audiovisual
A
3,00 €

B
5,00 €

C
8,00 €

D
10,00 €

E
12,00 €

F
18,00 €

El valor de l'article es determinarà per Decret d'Alcaldia amb caràcter previ a la venda, amb
atenció a la seva naturalesa i característiques.
Article 4t. Obligació de contribuir.
L'obligació de contribuir neix des del moment en què es produeixi el lliurament al subjecte
passiu de l'article adquirit.
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Diligència d’aprovació i posteriors modificacions.
Aquesta ordenança, que consta de quatre articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada en data 14 de novembre de 1996 i entrà en vigor el dia de la seva
publicació en el B.O.P.
La seva darrera modificació fou acordada per la Comissió de Govern en sessió de data 23 de
juliol de 2003 i entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.

DARRERA MODIFICACIÓ BOP 182 DE 19.08.03
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ORDENANÇA NUMERO 26
Ordenança específica reguladora del preu públic per la prestació del servei
d’Escola Esportiva Municipal.
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei
d’Escola Esportiva Municipal, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2r. Obligats al pagament.
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis de l’Escola Esportiva
Municipal.
2. Quan els usuaris del servei siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.
Article 3r. Obligació de contribuir.
L’obligació de pagament del preu públic neix des que es presti o realitzi qualsevol dels
serveis o activitats especificades en l’article següent.
Article 4t. Quantia i beneficis fiscals.
1.- Les tarifes dels preus públics són les següents:

Aeròbic
INFANTILS

Taekwondo 2 d/s
Taekwondo 3 d/s
Aeròbic Tour
Body Building
Dansa Tour

ADULTS I (18 a 55 anys)

Posa't en forma

QUOTA TRIMESTAL

QUOTA ANUAL (*)

66

179

99

269

82,5

223

66

179

66 (2 d/s)
82,50 (3
d/s)

179,00 (2 d/s) 223,00 (3
d/s)

70,5

191

38,5

103

48,5

131

Ioga
Pilates
Taitxí
Aeròbic Tour
Posa't en forma
Body Building
ADULTS II (més de 55)

Dansa Tour
Gent gran en marxa
Ioga
Pilates
Taitxí
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(*) La quota anual abonada es prorratejarà per trimestre naturals en cas de baixa de les
activitats esportives durant el curs escolar.
2.- En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar participant a
les activitats s’aplicarà, d’ofici i prèvia comprovació que les persones beneficiàries estan
empadronades a Corbera, una bonificació del 10% sobre el cost total de les tarifes.
3.- Qualsevol membre de família nombrosa empadronat a Corbera podrà gaudir d’una
bonificació del 15% sobre el cost total de les tarifes. Per a poder gaudir d’aquesta
bonificació caldrà presentar la sol·licitud de reducció de quotes i adjuntar el títol de família
nombrosa o carnet familiar expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
4.- Aquestes bonificacions no seran aplicables a les quotes reduïdes del grup ADULTS II.
Article 5è. Normes de gestió i pagament.
1. Amb caràcter general l’Ajuntament, en el moment de la formalització de la preinscripció
a l’Escola Esportiva Municipal, exigirà el pagament del primer trimestre als qui sol·licitin la
prestació del servei.
El pagament d’aquest primer trimestre es realitzarà per ingrés directe en el compte corrent
que l’Ajuntament habiliti a l’efecte. Així mateix, els usuaris que optin per la modalitat de
pagament anual, hauran d’ingressar la quantia del preu públic en el moment de la
formalització de la preinscripció en el compte corrent habilitat a l’efecte.
2. El pagament del preu públic corresponent al segon i tercer trimestre es realitzarà
mitjançant domiciliació bancària. A aquests efectes, l’interessat en la prestació del servei de
l’Escola Esportiva Municipal adjuntarà a la sol·licitud de preinscripció al curs el full de
domiciliació bancària degudament complimentat per l’entitat bancària corresponent.
En el supòsit de devolució injustificada del rebut girat contra l’obligat al pagament,
aquest haurà d’abonar les comissions bancàries derivades de la devolució.
3. El pagament del segon trimestre s’efectuarà durant el mes de gener i el del tercer
trimestre durant el mes d’abril.
4. Les tarifes no satisfetes en els períodes avantdits i les despeses derivades de la
devolució de rebuts, s’exigiran per la via de constrenyiment.
5.- Les quantitats exigibles es liquidaran per trimestres naturals, i el període de pagament
serà irreductible, és a dir, en cas d’inici o cessament en l’ús del servei no es procedirà al
prorrateig de la quota.
6. Una vegada formalitzada la inscripció a l’Escola Esportiva Municipal i mentre l’usuari o els
seus pares o tutors no presentin la baixa del servei, hom entendrà que l’usuari s’està
beneficiant del mateix. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no
presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant les tarifes del preu
públic.
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La presentació de la baixa tindrà efectes el primer dia del trimestre natural següent al de la
seva presentació.
7. Quan per causes que no són imputables a l’obligat al pagament, el servei públic no es
presti, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Article 6è.
En tot el demés, serà d'aplicació l'Ordenança General reguladora dels preus públics.
Diligència d’aprovació i posteriors modificacions.
Aquesta Ordenança que consta de sis articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el dia 18 de setembre de 1997 i entrà en vigor el dia de la seva publicació
en el B.O.P.
La seva darrera modificació fou acordada per la Junta de Govern Local en sessió de data 5
de juliol de 2013 i entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOP.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.

BOP 22/07/13
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ORDENANÇA NUMERO 27
Preu públic per la prestació del servei públic de formació i alfabetització d’adults.
(DEROGADA)
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ORDENANÇA NUMERO 28
Preu públic per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal de Música “Lluís
Soler i Ametller”
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis de
l’Escola Municipal de Música “Lluís Soler i Ametller”, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2r. Obligats al pagament.
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de l'impartiment de les classes de música i formalitzin
la inscripció corresponent.
2. Quan els usuaris del servei siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.
Article 3r. Obligació de contribuir.
L’obligació de pagament del preu públic neix des que es presti o realitzi qualsevol dels
serveis o activitats especificades a l’article següent.
Article 4t. Quantia.
Les tarifes a aplicar seran les següents:
TARIFA
0
I

MÒDUL
Música i moviment
Sensibilització

II

Iniciació

III

OPCIÓ A

IV

OPCIÓ B

V

OPCIÓ C

VI

OPCIÓ D

VII

OPCIÓ E

VIII

OPCIÓ F

TARIFA
IX
X
XI

MÒDUL
Llenguatge musical
Llenguatge musical
Educació de la veu i cant coral

TEMPS DE DEDICACIÓ SETMANAL
1h
1h 20' Sensibilització musical
1h 20' Iniciació a la música
40' roda d'instruments
1h 20' Llenguatge amb conjunt instrumental
40' Cant Coral
15' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt instrumental
40' Cant Coral
20' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt instrumental
40' Cant Coral
30 ' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt instrumental
40' Cant Coral
40' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt instrumental
40' Cant Coral
40' Instrument
40' Cambra
1h 20' Llenguatge amb conjunt instrumental
40' Cant Coral
1h Instrument
CLASSES COL·LECTIVES
TEMPS DE DEDICACIÓ SETMANAL
2h
1h 20'
1h 20'

€/MES
22,50 €

€/TRIMESTRE

26,50 €

73,50 €
85,00 €

50,00 €

162,00 €

51,50 €

167,00 €

€/CURS
206,00 €
239,00 €
455,00 €
469,00 €

56,50 €

183,00 €

516,00 €

72,00 €

233,00 €

656,00 €

98,00 €

316,00 €

890,00 €

144,00 €

466,00 €

1.312,00 €

149,00 €

483,00 €

€/MES

€/TRIMESTRE

48,00 €
32,00 €
50,50 €

155,00 €
104,00 €
163,00 €

1.359,00 €

€/CURS
437,00 €
292,00 €
457,00 €
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XII
XIII
XIV
XV

Cant Coral
Cambra/combo
Conjunt instrumental
Conjunt instrumental

40'
40'
40'
1h
CLASSES INDIVIDUALS
TEMPS DE DEDICACIÓ SETMANAL

TARIFA
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

MÒDUL
Instrument
Instrument
Instrument
Instrument
Instrument

TARIFA
XXI
XXII
XXIII

MÒDUL
Música pares i nadons
Música i salut
Conj. Instr. Intensiu

o
o
o
o
o

veu
veu
veu
veu
veu

20'
30'
40'
45'
1h
ALTRES CURSOS
TEMPS DE DEDICACIÓ
1h sessió/vuit sessions
1h sessió/vuit sessions
1h 30' sessió/vuit sessions

16,00
50,50
20,50
31,00

€
€
€
€

€/MES
55,00
83,00
110,00
124,00
166,00

52,00
163,00
66,50
100,00

€
€
€
€

€/TRIMESTRE
€
€
€
€
€

179,00
268,00
357,00
402,00
536,00

€
€
€
€
€

146,00
457,00
187,00
281,00

€
€
€
€

€/CURS
503,00 €
754,00 €
1.005,00 €
1.131,00 €
1.508,00 €

€/CURS
21,50 €
14,50 €
14,50 €

Les quotes mensuals es cobraran tots els mesos de l’any excepte juliol i agost.
El pagament de les tarifes XXI, XXII I XXIII s’efectuarà per ingrés directe a la Caixa
Municipal o al compte corrent que l’Ajuntament habiliti a l’efecte i sempre abans de l’inici del
curs o taller.
Article 5è. Beneficis fiscals.
Només podrà gaudir dels beneficis fiscals regulats en aquest article l’alumnat empadronat
a Corbera de Llobregat.
1. Premis Escola Municipal de Música:
-

Qui guanyi el premi “Lluís Soler i Ametller” gaudirà d’una bonificació del 100% del
preu públic per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal de Música corresponent
al següent curs escolar.

-

Qui guanyi els premis “Clau de Sol” i “Clau de Fa” gaudirà d’una bonificació del 50%
del preu públic per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal de Música
corresponent al següent curs escolar.”

2. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar matriculat a
l’escola, s’aplicarà d’ofici una bonificació del 20% sobre el cost total de les tarifes.
Aquesta bonificació és incompatible amb l’establerta al paràgraf 1 d’aquest article.
3. L’alumnat amb manca de recursos econòmics pot sol·licitar una bonificació del 50%
sobre el cost total de les tarifes sempre que es compleixin les condicions establertes a
l’annex. Aquesta bonificació és incompatible amb les establertes als paràgrafs 1 i 2
d’aquest article, es concedirà prèvia sol·licitud de la persona interessada i produirà
efectes a partir del període impositiu següent al de la presentació de la sol·licitud.
Article 6è. Normes de gestió i pagament.
1.- En el moment de la formalització de la matrícula o preinscripció a l’Escola Municipal de
Música l’usuari escollirà la periodicitat del pagament del preu públic: mensual, trimestral o
anual.
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Amb la matrícula s’adjuntarà el comprovant de pagament del primer període. Aquest
pagament serà considerat requisit indispensable per a la seva admissió.
El pagament d’aquest primer període es realitzarà per ingrés directe en el compte corrent
que l’Ajuntament habiliti a l’efecte.
2. El cobrament dels rebuts mensuals o trimestrals el realitzarà l’Ajuntament,
preferentment, mitjançant domiciliació bancària, o bé per ingrés directe en el compte
corrent que l’Ajuntament habiliti a l’efecte. Quan l’obligat al pagament opti pel pagament del
preu públic mitjançant domiciliació bancària adjuntarà a la sol·licitud de preinscripció al curs
el full de domiciliació bancària degudament complimentat per l’entitat bancària
corresponent.
3.- El cobrament de les quotes mensuals es realitzarà durant la primera quinzena del més
en que es presti el servei.
4.- El cobrament de les quotes trimestrals s’efectuarà durant el mesos de febrer i maig.
5.- En el supòsit de devolució injustificada del rebut girat contra l’obligat al
pagament, aquest haurà d’abonar les comissions bancàries derivades de la
devolució.
Les tarifes no satisfetes en els períodes avantdits i les despeses derivades de la
devolució de rebuts, s’exigiran per la via de constrenyiment.
6.- Una vegada formalitzada la inscripció a l’Escola de Música i mentre l’usuari o els seus
pares o tutors no presentin la baixa del servei, hom entendrà que l’usuari s’està beneficiant
del mateix. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la
baixa determinarà l’obligació de continuar pagant les tarifes del preu públic.
La presentació de la baixa tindrà efectes el primer dia del més natural següent al de la seva
presentació.
7.- En cas d’alta o baixa de l’escola es procedirà al prorrateig de la quota trimestral o anual
per mesos naturals. En aquest últim cas es considerarà que el curs és de 10 mesos.
En cap cas es prorratejarà la quota mensual.
8.- Quan per causes que no són imputables a l’obligat al pagament, el servei públic no es
presti, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Article 7è.
En tot el demés, serà d'aplicació l'Ordenança General reguladora dels preus públics.
Diligència d’aprovació i posteriors modificacions.
Aquesta Ordenança que consta de set articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària celebrada el dia 22 de setembre de 1998 i entrà en vigor el dia de la
seva publicació en el B.O.P.
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La seva darrera modificació fou acordada per la Junta de Govern Local en sessió de data 12
d’abril de 2013, entrà en vigor i començà a regir d’acord amb el nou redactat el mateix dia
de la seva publicació en el BOP.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
ANNEX
Condicions per optar a la bonificació del 50% per manca de recursos econòmics.
1.- Generals:
- Estar empadronat a Corbera de Llobregat
- Seguir estudis a l’Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller
- Que la renda familiar no superi les quantitats que s’especifiquen al punt 2.
- No haver suspès cap assignatura, com tampoc no tenir qualificacions de no presentat al
final del curs anterior. Aquesta condició no regeix per alumnes nous.
2.- De caràcter econòmic:
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superen els llindars màxims anuals de
renda:
-

Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies

d’un sol membre
de dos membres
de tres membres
de quatre membres
de cinc membres
de sis membres
de set membres
de vuit membres

8.932,02€
15.320,53 €
20.805,61 €
24.895,46 €
27.132,64 €
29.096,81 €
31.017,21 €
32.899,07 €

A partir del vuitè membre s’afegeixen 1.792,24 € per cada nou membre computable.
Per renda familiar s’entén la suma dels ingressos obtinguts l’any anterior al curs per al qual
es demana pels diferents membres de la unitat familiar de la qual forma part l’alumne.
S’entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la mateixa adreça i tinguin
un lligam de consanguinitat o afinitat amb l’alumne fins al segon grau.
El total dels ingressos obtinguts s’ha de calcular sumant les bases liquidables regulars
d’acord amb les declaracions d’IRPF de l’any anterior que hagin fet els membres de la unitat
familiar. En el supòsit que l’interessat o algun membre de la unitat familiar no estigui obligat
a presentar la declaració d’IRPF, ha de fer declaració jurada dels ingressos percebuts l’any
anterior.
3.- Els alumnes que reuneixin les condicions establertes als punts 1 i 2 esmentats han
d’indicar-ho a la matriculació i han d’aportar la següent documentació:
a) Sol·licitud de reducció de quotes
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b) Fotocòpia del DNI / NIF de qui fa la sol·licitud i de tots els membres de la unitat familiar.
c) Certificat de convivència
d) Declaració de renda completa de l’últim any, de tots els membres de la unitat familiar.
e) Documentació acreditativa de la situació laboral i dels ingressos de cadascun dels
membres de la unitat familiar que, segons el cas, serà la següent:
Treballadors per compte aliena: Fotocòpia dels dos últims fulls de salaris.
Els treballadors del servei domèstic hauran d’aportar un certificat de cadascuna de les cases
a on treballin, amb indicació de les quantitats que perceben.
Els treballadors amb contractes del mateix mes en el que es demana la reducció de la
quota, hauran de presentar fotocòpia del contracte i un certificat de l’empresa contractant,
amb indicació de les quantitats brutes mensuals a percebre.
Els treballadors amb contractes d’interinitat, suplències o intermitents, hauran de presentar
un certificat del temps de treball en l’últim any, amb indicació de les quantitats percebudes.
Treballadors autònoms:
- Fotocòpia del resum anual de les declaracions d’IVA de l’últim any.
- Fotocòpia de les declaracions d’IVA trimestral de l’any en curs.
- Fotocòpia de l’últim pagament fraccionat de l’IRPF
Treballadors en situació d’atur:
- Fotocòpia del carnet d’atur amb el segell al corrent.
- Certificat de l’OTG amb indicació del període amb dret a prestació i l’import de la mateixa.
- Informe de la vida laborat expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
En el cas de treballadors acomiadats que es trobin amb la sol·licitud de prestació d’atur en
tràmit, hauran de presentar la següent documentació:
a) Fotocòpia de la carta d’acomiadament
b) Els últims fulls de salaris, o certificat expedit per l’empresa, amb indicació de les
percepcions corresponents a l’any en curs.
Pensionistes:
Els jubilats i pensionistes hauran de presentar un certificat de l’INSS de les pensions que
perceben amb indicació de la quantitat de la prestació.

MODIFICACIONS BOP 29/04/13
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29
Taxa per la prestació del servei públic de transport escolar i serveis de suport
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 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per la prestació del servei públic de transport escolar, que es regirà per aquesta Ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.
Article 2r. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport escolar.
Article 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança, en concepte de
contribuents, les persones físiques que sol·licitin la prestació del servei públic de transport
escolar o els que es beneficiïn d’aquest servei si és que es fa ús sense l’autorització
corresponent.
2. Quan els usuaris del servei siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.
Article 4t. Quota tributària.
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança consisteix en una quantitat
fixa de 358,-€ per usuari i curs escolar.
Article 5è. Beneficis fiscals.
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, excepcionalment la quota tributària de la taxa
podrà reduir-se fins a un 50%, prèvia valoració de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
i per resolució de l’Alcaldia quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica.
Article 6è. Meritament
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en sol·licitar-se la prestació del servei de
transport escolar; en el moment que l’usuari decideixi acollir-se al servei i formalitzi la
inscripció corresponent.
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Article 7è. Normes de gestió i ingrés.
1. Amb caràcter general l’Ajuntament, en el moment de la formalització de la preinscripció
al curs escolar, exigirà el pagament d’una primera fracció, d’import equivalent al 50% de la
quota tributària de la taxa als qui sol·licitin la prestació del servei de transport escolar. El
pagament d’aquesta primera fracció es realitzarà per ingrés directe en el compte corrent
que l’Ajuntament habiliti a l’efecte.
2. El pagament de la segona fracció es realitzarà, preferentment, mitjançant domiciliació
bancària, o bé per ingrés directe en el compte corrent que l’Ajuntament habiliti a l’efecte.
Quan el subjecte passiu opti pel pagament de la taxa mitjançant domiciliació bancària haurà
d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció al curs escolar el full de domiciliació bancària
degudament complimentat per l’entitat bancària corresponent.
3. El pagament de la segona fracció, d’import equivalent al 50% de la quota tributària de la
taxa s’efectuarà durant el mes de febrer.
4. Les fraccions no satisfetes durant el mes de febrer s'exigiran per la via de
constrenyiment.
5. La quota tributària es liquidarà per curs escolar. En cas d’alta o baixa del servei de
transport escolar, es procedirà al prorrateig de la quota per mesos naturals. Per al càlcul del
prorrateig es considerarà que el curs escolar és de 10 mesos.
6. Una vegada s’hagi autoritzat l’ús del servei públic de transport escolar, hom l’entendrà
prorrogat mentre l’usuari o els seus pares o tutors no presentin la baixa del servei. La
presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del mes següent al de la seva
presentació. 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.
7. Quan per causes que no són imputables al subjecte passiu, el servei públic no es presti
procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 8è. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la
Llei General Tributària.
Article 9è.
En tot el demés, serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal General reguladora de les taxes
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 22 d’octubre de 1998.
Diligència d’aprovació i posteriors modificacions.
Aquesta Ordenança que consta de nou articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el dia 15 de juliol de 1999. La seva darrera modificació fou acordada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de data 10 de juny de 2014 i entrà en vigor el mateix dia de la
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seva publicació en el BOP. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la
seva modificació o derogació expresses.

DARRERA MODIFICACIÓ BOP 13/08/14
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30
Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments
destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats.
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 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat,
la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de Seguretat alimentària i de nutrició, el Reial Decret
1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció,
emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els
establiments de comerç a la menuda, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4. l) i m) del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i
control sanitari dels establiments de comerç a la menuda destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats, que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que tendeix a verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls sanitaris, si els
establiments de comerç a la menuda que es troben al terme municipal de Corbera de
Llobregat, destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats, compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent i, en especial a la Llei 17/2011,
de 5 de juliol, de Seguretat alimentària i de nutrició i al Reial Decret 1376/2003, de 7 de
novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i
comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç a la
menuda, i resta de normativa concordant.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que fonamenti la
inspecció i/o control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la taxa aquí
regulada.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

1 – 1ª i 2ª inspecció
2 – 3ª inspecció de comprovació
3 – 4ª inspecció de comprovació i successives (per inspecció)

Euros
130,00 €
65,00 €
163,00 €

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada dita activitat en la data de
presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent
procediment.
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. 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 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació estatal i autonòmica 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, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
8 de novembre de 2011 i definitivament en sessió de 20 de desembre de 2011, entrarà en
vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 31
Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals.
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 (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 57 del TRHL.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es
produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest
municipi, dintre de les zones determinades pel Reglament regulador.
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.
No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles que
posseeixin el distintiu oficial acreditatiu de disminució física del conductor, el qual ha d’anar
col·locat en un lloc ben visible al parabrisa.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques,
en les zones a l’efecte reservades.
Quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació
de vehicle.
Article 4t. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.
Article 5. Bonificacions i reduccions.
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària.
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1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
Mínim 15 minuts
30 minuts
60 minuts
90 minuts
100 minuts
Màxim 120 minuts

0,20 €
0,40 €
0,85 €
1,25 €
1,40 €
1,70 €

Aquestes quantitats seran fraccionables en períodes de 0,05 €, essent la quota mínima de la
taxa de 0,20 € que correspon a 15 minuts d’estacionament autoritzats.
2.- La durada màxima d’estacionament s’estableix en 120 minuts.
3.- Si el temps d’estacionament supera fins a 60 minuts el límit horari que autoritza el tiquet
expedit, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la
denúncia per un import únic de //3,90,-€//.
4.- L’import de l’anul·lació de la denúncia serà de //6,40,-€// per a les següents infraccions:
- Per sobrepassar en més de 60 minuts el període d’estacionament assenyalat en el tiquet
abonat.
-

Per estacionar sense la prèvia obtenció de tiquet.

- Per col·locar defectuosament el tiquet de forma que no sigui visible des de
del vehicle.
-

l’exterior

Per utilitzar un tiquet diferent de l’autoritzat.

- Ocupar més d’una plaça assignada a l’aparcament regulat, havent abonat el preu
d’estacionament.
5.- En tot cas, el termini per anul·lar la denúncia i regularitzar la situació serà de 50 minuts a
comptar des de l’emissió de la denúncia.
6.- En cas d’anul·lació incorrecta de la denúncia, l’import abonat en aquesta anul·lació podrà
ser deduït de la quantitat imposada com a sanció, presentant sempre prèviament l’original del
rebut de l’anul·lació per a poder percebre la deducció esmentada.
Article 7è. Acreditament
La taxa s’acreditarà en el moment que s'efectuï l’estacionament en les vies públiques, en les
zones a l’efecte reservades.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 120
minuts.
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Article 9è. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. La taxa s’hauria de pagar en el moment de l’inici de dit estacionament. El pagament
s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets acreditatius del pagament realitzat,
instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de l’estacionament aquest
bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.
Article 10è. Gestió per concessió
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al
concessionari. Al mateix compet adoptar les mesures oportunes per a la correcta
expedició de tiquets acreditatitus del pagament i controlar l’incompliment de les
obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles.
2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al
concessionari.
3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a
percebre pel concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va
aprovar la concessió.
Diligència d’aprovació i posteriors modificacions.
Aquesta Ordenança que consta de nou articles, aprovada provisionalment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 1999 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 16 de març de 2000 regirà des del dia següent al de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
La darrera modificació de la present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
l’Ajuntament
en sessió celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 21 de desembre de 2013, regirà des del dia següent al de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32
Taxa per les prestacions de la Policia Local
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 (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per les prestacions de la Policia Local i pel servei de conducció i
acompanyament de vehicles, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 57 del TRHL.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) La prestació de serveis per la Policia Local amb motiu de tasques relacionades amb la
càrrega i descàrrega de materials o d’altres treballs, quan s’ocupa la via pública.
b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i de
caravanes a través del nucli urbà.
c) La prestació de serveis extraordinaris per la Policia Local, entesos com aquells que
ultrapassen l’enumeració de funcions pròpies de les policies locals segons la normativa
vigent, si aquests beneficien persones determinades o, encara que no les beneficiïn, les
afecten de manera especial i, en aquest darrer cas, han estat motivats per tals persones,
directament o indirectament.
d) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i
qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments públics
que per llur naturalesa, per l’aglomeració de públic que provoquin o per les necessitats
d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles així ho exigeixin
e) Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que exigeixin
llur prestació.
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan
el particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no hi hagi
hagut sol·licitud expressa.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la citada Llei General Tributària, que siguin:
a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments que
motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que s'assenyalen en
l'article anterior
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b) Titulars de l'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una
activitat empresarial, els seus propietaris
c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que
no els sol·licitin
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals.
Estaran exempts del pagament de la taxa els oferts a transports realitzats per l’Estat, la
Comunitat Autònoma i la Província.
Article 6. Base Imposable i quota tributària
1. La quota tributària es determinarà, prenent com a base el nombre d’efectius, tant
personals com materials, que s’utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit.
2. S'aplicaran les tarifes següents:
Dies feiners:
a) Per cada agent de la policia local
b) Per cada caporal
c) Per cada sergent
d) Per cada vehicle municipal (exclosa la seva dotació)

hora o fracció
29,50,-€
32,00,-€
40,00,-€
2,50,-€

Dies festius i serveis nocturns
a) Per cada agent de la policia local
b) Per cada caporal
c) Per cada sergent
d) per cada vehicle municipal (exclosa la seva dotació)

39,00,-€
39,00,-€
45,00,-€
2,50,-€

3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
1a. S’entenen com a festius tots els serveis prestats fora dels dies ressenyats com a
laborables en el calendari laboral aprovat anyalment pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
2a. S’entenen com a serveis nocturns els prestats entre les 22 i les 6 hores.
3a. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial
el de la sortida dels efectius de la prefectura i com a final el de la seva entrada després
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d'haver acabat el servei, tenint en compte que les fraccions d’hora es computen com una
hora sencera.
4a. Quan un mateix servei comprengui hores diürnes i nocturnes, cadascuna d’aquestes
hores s’ha de liquidar de conformitat amb la tarifa establerta.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal,
que no es prestarà si no es justifica el pagament de la mateixa.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1.- La present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar al
moment de tramitar la sol·licitud del servei.
2.- Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la
prestació de serveis regulats en la present ordenança, presentaran l'escrit corresponent de
sol·licitud en aquest Ajuntament, acreditant que s’ha autoliquidat la taxa.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 9 de novembre de 2004 i que ha quedat definitivament aprovada en data 18 de
desembre de 2004, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA NÚMERO 33
Preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis i realització
d’activitats en la piscina municipal, l’ especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article
4 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades en la piscina municipal.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei
les piscines privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que
es desenvolupen en la piscina municipal, el preu públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis en la
piscina municipal, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en la piscina municipal de caràcter periòdic hagin de
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació
individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte
passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al
que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa
resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest
increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què
es refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.

___________________________________________________________________________________________________ 157
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

Àrea de Finances

ENTRADES

2.- La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:

Entrada Feiner

Entrada Festiu

ABONAMENTS

Setmanal

Quinzenal

Mensual

CURSETS
DE
NATACIÓ

Temporada
Mes
Quinzena

ACTIVITAT AQUÀTICA DIRIGIDA

Adult
Infantil/jove
Gent gran
Adult
Infantil/jove
Gent gran
Adult
Infantil/jove
Gent gran
Adult
Infantil/jove
Gent gran
Adult
Infantil/jove
Gent gran
Adult
Infantil/jove
Gent gran
Adult/Infantil
Gent gran/Joves
Adult/Infantil
Gent gran/Joves
Adults
Joves

4,50
3,20
2,60
5.10
3,85
2,95
11,50
9,20
5,70
23,00
18,50
11,50
43,50
33,50
13,50
68,50
51,50
20,50
49,00
34,50
34,50
24,00
34,50
25,00
20,50

*
*
*
*
*
*

3
2
3
2
3
2
2

dies/setm/mes // 5 dies/setm/mes
dies/setm/mes // 3 dies/setm/mes
dies/setm/quinzena // 5 dies/setm/quinzena
dies/setm/quinzena // 3 dies/setm/quinzena
dies/setm/mes
dies/setm/mes
dies/setm/mes

* Aquests preus, només són aplicables a la segona quinzena d'agost i els dies de setembre que es continuï donant el servei

SETMANAL
QUINZENAL

MENSUAL

TEMPORADA

1. Persones que durant la passada temporada hagin estat inscrits a les AEM

7%

10%

15%

2. Persones discapacitades

7%

15%

20%

3. Families (3 o més membres de la mateixa unitat familiar)

7%

10%

15%

4. Membres de families nombroses

7%

10%

15%

5. Grups (a partir de 15 persones)
6. Usuaris dels casals d'estiu o campus esportius organitzats per l'Ajuntament o per
entitats esportives municipals. (preu entrada feiner infantil i jove)

7%

20%

30%

DESCOMPTES ESPECIALS: (no acumulables)

7. De 0 a 3 anys (no inclou els cursets)

PUNTUAL

50%

gratuït

FRANGES D’EDAT:
Infantils:
Joves:
Adults:
Gent Gran:

de
de
de
de

4 a 12 anys
13 a 17 anys
18 a 64 anys
més de 65 anys

3.- L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es presti
o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior.
4.- El pagament del preu públic pels serveis singulars s’efectuarà en el moment d’entrar en el
recinte.
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5.- El preu públic pels serveis continuats es pagarà en el moment de sol·licitar la prestació dels
serveis o activitats.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança 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 va ser aprovada per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 18
de maig de 2004 i entrà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP
La seva darrera modificació fou acordada per la Junta de Govern Local el 22 de març de
2013, entrà en vigor i començà a regir d’acord amb el nou redactat el dia següent al de la
seva publicació en el BOP.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.

MODIFICACIONS BOP 05/04/13
___________________________________________________________________________________________________ 159
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

Àrea de Finances

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34
Taxa per la utilització dels serveis de la deixalleria municipal
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, l’Ajuntament
estableix la taxa per la utilització dels serveis de la deixalleria municipal, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de la deixalleria
municipal
2.- No esta subjecta a aquesta taxa la prestació dels serveis de la deixalleria municipal a
usuaris particulars quan els residus aportats per aquests no superin la quantitat màxima
establerta en la present ordenança i en el reglament regulador del servei municipal de la
deixalleria de Corbera de Llobregat.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que utilitzin la deixalleria municipal aportant
residus admesos i en les quantitats màximes assenyalades en la present ordenança i en el
reglament regulador del servei municipal de la deixalleria de Corbera de Llobregat.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat aportada segons el quadre
següent:
LÍMITS MENSUALS D’ENTRADA

TAXA (PER tn)
RESIDU
Àcids

Particulars
RESIDUS ESPECIALS
Gratuït fins al límit d’entrada

Comerciants i petits
industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

300

2 kg

5 kg
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Aerosols
Bases
Bateries
Bombones butà (Repsol)
Bombones butà (Butsir)
Cosmètics
Dissolvents
Envasos contaminats
Envasos a pressió
Extintors
Fibrociment
Filtres d’oli i altres metalls contaminats
Fitosanitaris
Fluorescents i llums de mercuri
Neveres (CFC)
Olis lubricants
Olis no regenerables (taladrines,
contaminats, etc.)

1.240
300
Gratuït
Gratuït
50
250
760
165
505
505
No admès
255
1495
Gratuït
Gratuït
490
vegetals

o

minerals
185
Gratuït
No admès
2.050
Gratuït
1.230
350
185

Piles i acumuladors
Pneumàtics
Productes comburents
Radiografies
Reactius de laboratori i P.N.I.
Sòlids/pastosos
Tòner i cartutxos de tinta

Particulars
ALTRES RESIDUS

Fusta neta
Matalassos
EPS (Porexpan)
Rebuig
Restes vegetals
Terres i runes
Tèxtil

5 kg
No admès
5 kg
5 kg
5 kg
20 kg
5 kg

Particulars

Comerciants i petits industrials

50
250
150
220
50
26
220

0,3 tn/mes
4 ut/mes
0,01 tn/mes
0,3 tn/mes
0,3 tn/mes
0,5 tn/mes
Sense límit

1 tn/mes
0,1 tn/mes
0,1 tn/mes
1 tn/mes
1 tn/mes
2 tn/mes
0,5 tn/mes

TAXA (PER tn)

Altres aparells elèctrics i informàtica
Cables
Càpsules cafè
Cartró/paper
Cintes K7, VHS i CD/DVD
Electrodomèstics línia blanca
Envasos ampolla de cava
Envasos Ecoembes
Envasos vidre
Ferralla
Metalls no contaminats
Olis vegetals
Plàstic dur
Televisors i monitors
Vidre armat / barrejat
Vidre pla

2 kg
4 ut./any
2 kg
2 kg
2 kg
10 kg
2 kg

Comerciants i petits
industrials

Gratuït fins al límit d'entrada

RESIDU

5 kg
5 kg
30 kg
3 ut.
3 ut.
5 kg
5 kg
10 kg
4 ut.
4 ut.
5 kg
5 kg
50 ut.
2 ut.
5 kg
10 kg

LÍMITS MENSUALS D’ENTRADA

TAXA (PER tn)
RESIDU

2 kg
2 kg
15 kg
3 ut.
3 ut.
2 kg
2 kg
2 kg
2 ut.
2 ut.
2 kg
2 kg
10 ut.
1 ut.
2 kg
2 kg

Comerciants i petits
Particulars
industrials
SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït fins al límit d’entrada
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

LÍMITS MENSUALS D’ENTRADA
Particulars

Comerciants i petits industrials

3 ut.

5 ut.

Sense límit

Sense límit

3 ut.

5 ut.

Sense límit

Sense límit

0,05 tn/mes
2 ut.

0,3 tn/mes
5 ut.

Sense límit

Sense límit

Article 7è. Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’aportin els residus
o materials a les instal·lacions de la deixalleria.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i es farà efectiva
municipal en el moment de realitzar l’aportació dels residus.

directament a la deixalleria

Article 9è. Infraccions i sancions
___________________________________________________________________________________________________ 161
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

Àrea de Finances

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Disposició final
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el 15 de març de 2005 i entrarà en vigor i començarà a regir al dia següent
al de publicació de l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
___________________________________________________________________________________________________ 162
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936 500 211
Fax. 936 500 662

www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobrega.cat

Àrea de Finances

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35
Taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida i transport
de residus comercials i/o industrials.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de
29 de juliol, de residus i sòls contaminants, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació
del servei complementari de recollida i transport de residus comercials i/o industrials
assimilables als municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis municipals
complementaris de recepció voluntària de recollida, transport i tractament dels residus
comercials, susceptibles de ser prestats pel sector privat, degudament autoritzat per a la
prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus.
2.- A aquest efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els
serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus,
tenen la consideració d’assimilables als municipals.
3.- Els establiments i locals on es fan les activitats generadores de residus comercials i
industrials assimilables als municipals es classificaran en funció de les fraccions de residus
que produeixen.
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:
c) sol·licitin la prestació del servei de recollida i transport dels residus
d) resultin beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2.- NO SUBJECCIÓ. Els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen
contractat amb un gestor autoritzat la recollida i transport de totes les fraccions i volum de
residus que generi l’activitat.
La documentació que caldrà presentar per a la no subjecció a la taxa és el contracte/els
contractes amb el/els gestor/s autoritzat/s per als residus que correspongui i haurà de tenir
un període de vigència, com a mínim, per l’any de que es tracti.
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, dintre del primer trimestre de cada exercici o en el
termini d’un mes des de l’inici de l’activitat generadora del residu.
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Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, (amb un termini
màxim d’esmena de la documentació de 15 dies naturals des de la data de recepció del
requeriment), l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests
residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida i
transport que té establert l’Ajuntament i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte
passiu de la taxa aquí regulada.
3.- Els titulars de les activitats no subjectes a la taxa hauran d’acreditar dins el primer
trimestre de cada exercici l’autogestió de la totalitat del residus comercials i industrials
assimilables als municipals corresponent a l'exercici anterior mitjançant la presentació de la
Declaració de Residus o bé els certificats emesos pels diversos gestors autoritzats.
En aquesta documentació haurà d’aparèixer el nom i adreça de l'establiment generador de
residus, la tipologia de residus i les quantitats recollides durant l’any en que no ha estat
subjecte a la taxa.
En el cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, amb un
termini màxim per a esmenar la documentació de 15 dies naturals des de la data de
recepció del requeriment, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora
dels residus comercials i industrials assimilables als municipals no s’ha autogestionat la
totalitat del residus i per tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa, procedint
l’Ajuntament a la liquidació d’aquesta, aplicant l’establert en l’article 6.4 de la present
ordenança.
4.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s’escau, les
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
5.- Els qui exerceixin activitats de caràcter professional o artístic que no es realitzin en un
local o establiment determinat, no estaran subjectes a la taxa.
Article 4. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributaria.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Base imposable
1.- La base imposable de la taxa serà la unitat de local atenent al tipus d’activitats i de
fraccions residuals generades i a la superfície del local, establiment o despatx.
2.- Als efectes d’aquesta taxa es considerarà local l’edificació, construcció i instal·lació, així
com la superfície, coberta o sense cobrir, oberta o no al públic, que s’utilitzi per a qualsevol
activitat empresarial o professional.
3.- Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats han de tributar per
l’activitat a la qual correspongui la quota més alta.
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Article 6è. Quota tributària.
1.- Quota bàsica. La quota bàsica per la prestació del servei de recollida i transport de
residus comercials estarà en funció del tipus d’activitats i tipus de fraccions residuals
generades, d’acord amb les tarifes següents:
Grup classificació /fracció residual
GRUP A: Generadors de rebuig (FIRM)

€/any
318,-€

S’inclouran en aquest grup totes aquelles activitats que no es contemplin en la resta de
grups.
GRUP B: Generadors de rebuig (FIRM) i paper/cartró
- Comerç majorista de productes tèxtils
- Comerç minorista tèxtils, pell i calçat
- Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica
- Comerç minorista articles llar i construcció
- Comerç minorista vehicles i combustibles
- Comerç minorista de llaminadures
- Estancs, loteries
- Comerç minorista béns usats
- Altre comerç minorista
- Serveis telefònics i altres
- Instal·lacions i muntatges
- Acabats d’obra
- Salons de bellesa i estètica
- Editorials i arts gràfiques
- Serveis financers
- Entitats d’assegurances
- Servies de promoció immobiliària
- Serveis de gestió propietat immobiliària
- Agències de viatge
- Serveis de publicitat i relacions públiques
- Serveis fotogràfics i fotocopiadores
- Consultoris mèdics
- Clíniques veterinàries
- Serveis jurídics, tècnics, comptables
- Serveis administratius
- Llars d’infants sense menjador
- Comerç majorista materials de construcció
- Tallers mecànics en general
- I similars

486,-€

GRUP C: Generadors de rebuig (FIRM) i vidre

486,-€

-

Espectacles teatrals, musicals i taurins
Sales de ball i discoteques
Activitats de joc, recreatives
Cinemes
I similars
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GRUP D: Generadors d’orgànica, rebuig (FIRM) i paper/cartró
- Comerç minorista de productes alimentaris
- Comerç minorista de flors, plantes
- Indústries manufactureres en general
- Residències geriàtriques que no generin vidre*
- Llars d’infants amb menjador que no generin vidre*
- Assistència i serveis socials amb menjador que no generin vidre*
- Col·legis i residències d’estudiants que no generin vidre*
- I similars

1.034,-€

GRUP E: Generadors d’orgànica, rebuig (FIRM), paper/cartró i vidre
1.204,-€
- Hotels*
- Restaurants i càterings
- Cafès i bars, xocolateries, gelateries.
- Hospitals i centres sanitaris*
- Assistència i serveis socials amb menjador que generin vidre*
- Col·legis i residències d’estudiants que generin vidre*
- Residències geriàtriques que generin vidre*
- Llars d’infants amb menjador que generin vidre*
- Activitats de comerç de productes alimentaris i begudes en règim d’autoservei,
hipermercats, supermercats.
- I similars
* Per aquestes activitats, la quota total es calcularà comptabilitzant la superfície
corresponent a cuina i menjadors com a grup D o E segons correspongui, i la resta de
superfície es comptarà en el grup A.
2.- Coeficient corrector. Sobre la quota bàsica anterior, s’aplicaran els següents coeficients
correctors en funció de la superfície del local, establiment o despatx
GRUP

Superfícies
<50 m2

Coeficient corrector

1
2

>50-100 m2

0,25

3

>100-150 m2

0,70

4

>150-200 m2

0,75

5

>200-250 m2

1,00

6

>250-300 m2

1,25

7

>300-400 m2

1,50

8

>400-600 m2

2,50

9

>600-1000 m2

3,50

10

> 1000 m2

4,00

0,15

Per a l’aplicació del coeficient corrector tindrà la consideració de superfície computable la
superfície consignada a la llicència d’activitats o, si aquesta no es coneix, la superfície total
declarada a la declaració censal d’alta o modificació de l’activitat davant el Ministeri
d’Hisenda o la superfície consignada a efectes cadastrals.
La superfície de l’activitat podrà ser comprovada pels serveis tècnics municipals.
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3.- S’estableix una quota mínima exigible de //63,50,-€// per la prestació del servei de
recollida i transport de residus comercials i/o industrials.
4.- NO SUBJECTES A LA TAXA. ACREDITAMENT AUTOGESTIÓ FORA DE TERMINI.
Si l’acreditació es presenta fora del termini establert en l’article 3.3 i abans de l’aprovació de
les liquidacions de la taxa per l’Ajuntament, la quota tributària a ingressar pels subjectes
passius serà el 20% de la quota resultant d’aplicar l’establert en els punts 1r i 2n d’aquest
article i si es el cas, els reductors regulats en l’article 7.1 de la present ordenança.
Si l’acreditació es presenta fora de termini i una vegada aprovades les liquidacions de la
taxa per l’Ajuntament, la quota tributària a ingressar pels subjectes passius serà el 100% de
la quota resultant d’aplicar l’establert en els punts 1r i 2n d’aquest article.
En tot cas si la quota obtinguda és inferior a l’establerta en el punt 3 d’aquest article
s’exigirà la quota mínima.
Article 7è. Reduccions i bonificacions
1.- Reduccions per la recollida i transport d’alguna de fraccions residuals per empreses
homologades.
Les quotes determinades per l’aplicació de l’article anterior podran ser objecte de reduccions
sempre i quan els locals o establiments acreditin efectuar per sí mateixos la recollida i
transport d’alguna de les fraccions residuals que generen mitjançant gestors homologats per
l’Agència de Residus de Catalunya.
La present reducció de la quota tributària total, estarà en funció de cadascuna de les
fraccions recollides selectivament, i es concedirà segons els següents coeficients:

Fracció recollida
Matèria orgànica
Matèria inorgànica
Paper/Cartró
Vidre

Coeficient
reductor
30%
30%
10%
10%

Únicament seran acumulables tres coeficients reductors, ja que els titulars d’activitats que
acreditin que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida i transport de totes les
fraccions i volum de residus que generi l’activitat no estaran subjectes a la taxa.
Sol·licituds: Aquestes reduccions tindran caràcter rogat i s’aplicaran a instància de part
prèvia sol·licitud periòdica i anual del subjecte passiu davant l’Ajuntament dintre del primer
trimestre de cada exercici. La documentació que caldrà presentar per la sol·licitud de
reducció és el contracte/els contractes amb el/els gestor/s autoritzat/s per als residus que
correspongui i haurà de tenir un període de vigència, com a mínim, per l’any de que es
tracti. En el cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, amb
un termini màxim d’esmena de la documentació de 15 dies naturals des de la data de
recepció del requeriment, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora
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d’aquest residus comercials i industrials assimilables als municipals desisteix de la sol·licitud
de reducció.
Justificació de la reducció: Totes aquelles activitats que hagin gaudit d’una reducció de la
quota tributària de la taxa, hauran d’acreditar dins el primer trimestre de l’any següent,
l’autogestió dels residus que han donat dret a la reducció, mitjançant la presentació de la
Declaració de Residus o bé els certificats emesos pels diversos gestors autoritzats. En
aquesta documentació haurà d’aparèixer el nom i adreça de l'establiment generador de
residus, la tipologia de residus i les quantitats recollides durant l’any en que s’ha aplicat la
reducció. En el cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat,
amb un termini màxim per a esmenar la documentació de 15 dies naturals des de la data de
recepció del requeriment, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora
dels residus comercials i industrials assimilables als municipals no s’ha autogestionat la part
dels residus i per tant, requerirà al titular de l’activitat el pagament de la reducció no
acreditada.
2.- Gaudiran de les bonificacions que es detallen a continuació els subjectes passius que
acreditin el mínim exigit d’entrades a l’any a la deixalleria municipal per al lliurament
d’aquells residus pels quals no existeixi un servei de recollida porta a porta, ni tinguin vies
d’evacuació i destins establerts per l’Agència de Residus de Catalunya o altres organismes
competents, d’acord amb el reglament de la deixalleria. Exemples de residus bonificables
són els fluorescents, cables elèctrics, fusta, tonners, cartutxos impressores, etc.
Lliuraments

Bonificació

De 15 a 24
Més de 25

20%
35%

L’aplicació d’aquesta bonificació es farà d’ofici, d’acord amb el registre d’entrades realitzades
en la deixalleria municipal i referides a l’exercici anterior al del meritament de la taxa.
A aquests efectes l’empresa encarregada de la gestió de la deixalleria presentarà a
l’Ajuntament, dintre del mes de gener de l’any següent al que s’ha produït el compliment del
requisit d’entrades de residus a la deixalleria municipal, un certificat amb les dades dels
titulars de les activitats, nombre d’entrades i tipologia de residus gestionats.
L’Ajuntament adoptarà l’acord corresponent de concessió de la bonificació i procedirà a la
devolució del percentatge que correspongui de la taxa satisfeta.
3.- Activitats de temporada. Les llicències temporals com són les de venda d’articles de
pirotècnia i les activitats de temporada sotmeses a llicència d’ocupació del domini públic
pagaran la part proporcional als mesos naturals, en que exerceixen l’activitat.
4.- Mercat ambulant. Les parades actives del mercat setmanal pagaran les següents tarifes:
Grup classificació /fracció residual

€/any

GRUP
GRUP
GRUP
GRUP

61,50,-€
95,00,-€
95,00,-€
201,00,-€

A: Generadors de rebuig (FIRM)
B: Generadors de rebuig (FIRM) i paper/cartró
C: Generadors de rebuig (FIRM) i vidre
D: Generadors d’orgànica, rebuig (FIRM) i paper/cartró
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GRUP E: Generadors d’orgànica, rebuig (FIRM), paper/cartró i vidre

237,00,-€

Article 8è. Període impositiu.
El període impositiu serà l’any natural o fracció deduïble per mesos naturals en l’inici o
cessament de la prestació del servei.
Article 9è. Acreditament.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació del servei de
recepció voluntària que tindrà lloc 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 que la quota es prorratejarà
pels mesos naturals de prestació del servei.
Article 10è. Règim de declaració i ingrés
Els subjectes passius de la taxa quan instal·lin una activitat en el municipi, en el termini
d’un mes des de l’inici de l’activitat generadora del residu, hauran de:
a) Acreditar documentalment que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, i
transport de tots els residus que generi l’activitat, i per als períodes impositius següents
donar compliment a l’establert en l’article 3.3 de la present ordenança o,
b) Sol·licitar la prestació del servei de recollida de residus comercials i/o industrials,
assimilables a municipals. En aquest cas la taxa serà liquidada per l’Ajuntament aplicant
l’establert en l’article 9.2.
Per als períodes impositius següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei i acreditat l’autogestió de la totalitat del residus generats per l’activitat,
la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el
període que aquest determini.
Article 11è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Article 12è. Gestió per delegació
1.- Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributaria establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles,
o els procediments de liquidació i recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'ORGT s'ajustaran al que
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació,
aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
al normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
aspectes de la legislació vigens i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 31 de
gener de 2006 i que ha quedat definitivament aprovada el 16 de març de 2006, entrarà en
vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 12 de nvoembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21
de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

BOP 31/12/13
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36
Taxa pel servei de recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans
domiciliaris
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de
29 de juliol, de residus i sòls contaminants, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de
recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida i
transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis
següents:
a) Recollida i transport dels residus generats als habitatges particulars.
b) Recollida i transport de les restes vegetals generades en solars i parcel·les sense edificar.
c) Recollida i transport dels residus generats en altres immobles, comerços, magatzems,
indústries, oficines i locals sense activitat comercial i en zones esportives privades.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció
obligatòria de recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris 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 immobles, habitatges i solars situats en places, carrers
o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari,
d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
immobles, habitatges i solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4t. Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i
a l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
1.- S’estableixen les següents bonificacions:
a) Gaudiran d’una bonificació de 25% de l’import de la taxa els subjectes passius que
acreditin l’obtenció de rendes baixes independentment del seu origen (salari, pensions no
contributives, pensions de jubilació, viduïtat i invalidesa, SOVI), d’acord amb els següents
barems:
Núm. de membres
1
2
3
4
5
6

Núm. vegades IRSC
1,25
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75

Per a poder gaudir d’aquesta bonificació serà necessari acreditar:





Que les rendes son d’import igual o inferior a l’indicador de referència
(IRSC Indicador de renda de suficiència de Catalunya).
Estar empadronat a Corbera de Llobregat.
L’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent.
No tenir cap altre habitatge que l’habitual.

Aquesta bonificació es concedirà prèvia sol·licitud de l’interessat i sempre que es
compleixin els requisits previstos en l’ordenança. La sol·licitud s’haurà de presentar fins el
31 de desembre de l’exercici anterior a aquell en que hagi de tenir efectivitat, sense que
pugui tenir caràcter retroactiu i s’haurà de renovar anualment.
b) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els contribuents que acreditin que durant
l’exercici anterior al de meritació de la taxa s’han autogestionat la fracció orgànica de residus
(autocompostatge). Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà adreçar la sol·licitud, dins el
primer trimestre de cada any a l’Àrea de Medi Ambient, que emetrà informe adreçat al
Departament d’Afers Tributaris que relacionarà els subjectes passius amb dret a
bonificació.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació serà necessari estar empadronat al municipi.
2.- Les bonificacions regulades en el punt 1r d’aquest article seran acumulables.
3.- Estaran exempts d’aquesta taxa els immobles propietat de l’Estat, de la Generalitat de
Catalunya i de l’Administració Local i els seus organismes autònoms i les seus socials
d’entitats sense ànim de lucre.
Article 6. Quota tributària
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1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa.
a) Parcel·les i solars no edificats
b) Immobles ús residencial amb valor cadastral <= a 97.000,-€
c) Immobles ús residencial amb valor cadastral > a 97.000,-€
d) Immobles destinats a aparcament o traster
e) Altres immobles, locals comercials, magatzems, indústries
i oficines sense activitat comercial, i zones esportives privades

53,00,-€
94,50,-€
118,00,-€
0,-€
53,00,-€

2.- Als edificis on constin diversos habitatges i/o locals diferenciats, siguin o no comunitat de
propietaris, i encara que constitueixin una sola referència cadastral per no haver-se tramitat
davant el Cadastre la corresponent declaració de divisió horitzontal, es practicaran a nom
del titular de l’immoble tantes liquidacions com entitats, habitatges i/o locals existeixin,
aplicant-se la tarifa regulada a la lletra b.
3.- La concurrència en la utilització d’un immoble per part d’un subjecte passiu com a
habitatge i com a seu d’activitats econòmiques determinarà que li siguin girades les
liquidacions corresponents de les taxes pel servei de recollida i transport de residus urbans
domiciliaris i de residus comercials i/o industrials.
4.- Per les zones esportives privades comunitàries es practicarà una única liquidació
aplicant-se la tarifa regulada a la lletra e).
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita periòdicament l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius no hauran de realitzar cap declaració d’alta, la incorporació al padró
es realitzarà a partir de les dades de la documentació presentada a efectes de l’Impost
sobre Béns Immobles.
Les altes que es produeixin dins l’exercici es liquidaran i notificaran segons el que estableix
la Llei General Tributaria i s’incorporaran al Padró de l’exercici següent.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït
la variació.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
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Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en
la Diputació.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
10 de novembre de 2009 i definitivament en sessió de 28 de desembre de 2009, entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2010 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
La seva darrera modificació fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el 10 de novembre de 2015 i ha quedat definitivament aprovada en data 29 de
desembre de 2015, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOP i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.
BOP 31/12/15
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Àrea de Finances

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica.
DEROGADA PLE 11/11/14 BOP 31/12/14
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