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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

Modificació de text

Article 15. Taxes

4.

a)

b)

Article 15. Taxes

En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que
s’estenguin a varis exercicis, l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels serveis o
la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el que
s'indiqui en cadascuna de les ordenances fiscals específiques, i en el
seu defecte el previst en els apartats següents:
Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de
taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de
l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat
de la quota anual.
Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici
procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té
lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

4.En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin
a varis exercicis, l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial, en què s’aplicarà el que s'indiqui en cadascuna de les ordenances
fiscals específiques, i en el seu defecte el previst en els apartats següents:
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o
aprofitament especial, l'import de la quota es calcularà proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en
què es produeix l'inici de la recepció dels serveis o la utilització o aprofitament.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals.
Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als
trimestres de l'any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es
produeixi el cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o
aprofitament especial.

7

OF 1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Nou text

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 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.

Modificació de text

Disposició addicional

Disposició addicional segona

Suprimir el text

Disposició transitòria
Els elements d’aquest impost podran ser objecte de modificació en el cas que,
per llei o qualsevol altre norma de rang, s’aprovin modificacions que afectin a
aquests elements.
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Modificació de text

Article 4. Exempcions i bonificacions
4.
En relació amb les bonificacions previstes als apartats b) i c), les persones
interessades hauran d'acreditar les emissions corresponents al vehicle aportant
fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle o mitjançant la base de dades de
l’Instituto para la Diversificación Energética (IDAE). Les emissions són les
declarades pels fabricants, i es mesuren segons procediment normalitzat per tots
els vehicles de la UE.

Article 4. Exempcions i bonificacions
4.
En relació amb les bonificacions previstes als apartats b) i c), les persones
interessades hauran d'acreditar les emissions corresponents al vehicle aportant
fotocòpia del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle o
mitjançant la base de dades de l’Instituto para la Diversificación Energética
(IDAE). Les emissions són les declarades pels fabricants, i es mesuren segons
procediment normalitzat per tots els vehicles de la UE.

Modificació de text

Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:
f) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre.

Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre.

g) 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.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb
discapacitat per al seu us exclusiu. Aquesta exempció s'aplicara mentre es
mantinguin dites circumstàncies, tant als vehicles conduits per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en aquests dos paràgrafs no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris d’aquestes per mes d’un vehicle simultàniament.
A l'efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb
discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent.
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.
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OF 1.4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Nou text

Article 4
5.No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions oneroses de
terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència
d'increment de valor, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït
increment de valor.
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com
aportar les proves que acreditin la inexistència d'increment de valor
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OF 1.5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Modificació de text

Article 7. Bonificacions i reduccions

Article 7. Bonificacions i reduccions

5.a) En cap cas s'ha de tenir en consideració un increment de plantilla produït
fora del terme municipal de Granollers.

5.a) En cap cas s’ha de tenir en consideració un increment de plantilla produït
fora del terme municipal de Granollers.

5.b) Per tal de gaudir d'aquesta bonificació el subjecte passiu l'ha de demanar
dins del primer mes del període impositiu que pugui correspondre l'aplicació
de la bonificació, i adjuntar la còpia dels TC1 dels dos exercicis anteriors, pel
que fa als centres de treball de Granollers.

5.b) Per tal de gaudir d'aquesta bonificació el subjecte passiu l'ha de demanar
dins del primer trimestre del període impositiu que pugui correspondre
l'aplicació de la bonificació.
En l’aplicació de la bonificació s’observaran les regles següents:

6. Els subjectes passius que tinguin dret a les bonificacions regulades en els
apartats anteriors, sempre que compleixin els requisits establerts per gaudirne, aplicaran les bonificacions corresponent en la pròpia autoliquidació, si
escau, indicant l’any d’inici de l’activitat.

1. En cap cas, sobre la Quota Municipal, la quantitat bonificada podrà superar
l’import de 2.000 €.
2. Per al càlcul del promíg d’increment de plantilla referit es prendran les
persones contractades en els termes que disposi la legislació laboral.
3. L’increment de plantilla fixa ha de comportar un increment real de la
plantilla total del subjecte passiu. A més, l’increment s’ha de produir en relació
als seus centres de treball a Granollers.
4. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment es
refereix pel nombre total de contractes fixos manifestats en el conjunt
d’activitats desenvolupades a Granollers. La bonificació s’aplicarà a totes les
activitats desenvolupades pel subjecte passiu a la ciutat de Granollers que
tributin per quota municipal i l’import màxim de bonificació s’aplica en relació a
cadascuna d’aquestes quotes.
5. En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es
relacionaran totes les activitats amb indicació de l’adreça i epígraf de tributació
respecte de les quals es demana el benefici fiscal.
6. El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració
sota la seva responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà,
les circumstàncies següents:
a) En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es
demana la bonificació, per cada exercici, nombre total de treballadors tant de
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l’empresa com dels que tenen contracte fix i que presten serveis en centres de
treball a Granollers.
b) Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors,
indicant el nombre i cognoms, NIF, número de la Seguretat Social i la data
d’inici de la prestació de serveis. A més, caldrà indicar expressament l’adreça
del centre de treball on presta els serveis cadascun dels treballadors.
c) S’adjuntarà a la declaració còpia dels contractes de treball corresponents i
còpia, degudament registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la
sol·licitud presentada per l’empresa per causar l’alta del treballador.

12

OF 2.1 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS I PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Modificació de text

TARIFES
Vigilància especial
1. Celebració d'espectacles, 1a hora o fracció i guàrdia
44,80
2. Celebració d'espectacles, per hora o fracció següent i guàrdia 44,80

TARIFES
Vigilància especial
1. Celebració d'espectacles, per hora o fracció i guàrdia

44,80

Nou text i tarifes

TARIFES
Epígraf 5.2. Serveis de Mobilitat, Via Pública i Serveis Municipals
4. Llicència de taules i cadires. Noves llicències o modificació de
l’existent
32,60

Modificació de tarifes

TARIFES
Epígraf 5.2.
Municipals

Serveis

de

Mobilitat,

Via

Pública

i

Serveis

TARIFES
Epígraf 5.2. Serveis de Mobilitat, Via Pública i Serveis Municipals
6. Expedició de certificat de muntatge d'atraccions:

5. Expedició de certificat de muntatge d'atraccions:
a) Aparells amb moviment i altres instal·lacions que requereixin certificat d'enginyer i d'instal·lador
25,00
b) Casetes,parades,bars i similars que requereixin només certificat d'instal·lador
20,00

a) Aparells amb moviment i altres instal·lacions que requereixin certificat d'enginyer i d'instal·lador
30,00
b) Casetes,parades,bars
d’instal·lador
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i

similars que
25,00

requereixin

només

certificat

Suprimir el text

TARIFES
Epígraf 3. Prestació de serveis de personal
Nota: Bonificació del 50 per cent de les tarifes per drets d’examen per als
subjectes passius que acreditin la seva situació legal d’atur sense prestació,
mitjançant la presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com
a màxim, un mes previ a la data de presentació de la documentació.

Suprimir el text

Article 5. Exempcions subjectives
1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorri alguna de les
circumstàncies següents:
a) haver estat declarats pobres per precepte legal,
b) estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
c) haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients
que han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual
hagin estat declarats pobres.

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

Nou text

Article 5. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
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Suprimr text i tarifes

Compulsa de documents:
5. Documentació exigida per participar en altres processos de licitació
convocats per l'Ajuntament (tots els fulls)
36,05
Formalització de contractes
1. Contracte inicial
2. Diligències de pròrroga o modificació
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86,70
13,55

OF 2.2 TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS I D’HABITATGE
Suprimir el text

Article 9. Forma de pagament
La liquidació corresponent a les taxes previstes en l'epígraf 5 de l'Annex es
practicarà en el moment en que es procedeixi a adoptar el primer requeriment
o comunicació a l'interessat, una vegada s'hagi acabat la fase d'instrucció o
període d'audiència necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets
sobre els quals s'ha de dictar la resolució.

Modificació de text

ANNEX TARIFES
Epígraf 3. Tràmits urbanístics
1. Obres Majors:

ANNEX TARIFES
Epígraf 3. Tràmits urbanístics
1. Obres Majors:

g) Obres de reforma i/o modificacions de projecte

g) Obres de reforma, modificacions de projecte i/o ampliacions

Suprimir el text

ANNEX TARIFES
Epígraf 5.Expedients per la utilització anòmala d'un habitatge o edifici
d'habitatges.
a) Per cada expedient incoat per la utilització anòmala d'un habitatge o d'un
edifici d'habitatges consistent en la seva desocupació permanent
i injustificada:
500,00
b) Per cada requeriment per incompliment d'un requeriment anterior de
cessament de la utilització anòmala d'un habitatge consistent en la seva
desocupació permanent i injustificada:
185,00
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OF 2.5 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Modificació de text

Epígraf 5. Exhumacions i trasllats
1.Trasllats de restes d’un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de
destí):

Epígraf 5. Exhumacions i trasllats
1.Trasllats de restes dins del recinte del cementiri (sepultura de destí):
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OF 2.11 TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

Modificació de text

TARIFES

TARIFES

Epígraf 1. Servei d'aparcament de superfície, amb aparell dispensador de Epígraf 1. Servei d'aparcament de superfície, amb aparell dispensador de
tiquets
tiquets
Carrers zona A:
Sant Jaume (entre Fontanella i Rec), Joan Prim (entre Torras i Bages i Ramon
Llull), Princesa ( entre Sant Josep i Fontanella), Anníbal, Sant Josep, Fontanella
(entre Sant Jaume i Princesa), Príncep de Viana, Conestable de Portugal, Rec,
Balmes, Mare de Déu de Núria, Pompeu Fabra, Ricomà (entre Anníbal i
Príncep de Viana), Josep M Ruera,
Ponent (entre Rec I Torres i Bages),
Menéndez i Pelayo, Molí, Barcelona (entre Príncep de Viana i Castella),
Alfons IV, Llevant (entre Josep Pinyol i Josep Umbert), avinguda del Parc,
Torras i Bages, Girona (entre Vinyamata i Francesc Ribas).

Carrers zona A:
Sant Jaume (entre Fontanella i Rec), Joan Prim (entre Torras i Bages i Ramon
Llull), Princesa ( entre Sant Josep i Fontanella), Anníbal, Sant Josep, Fontanella
(entre Sant Jaume i Princesa), Príncep de Viana, Rec, Balmes, Mare de Déu de
Núria, Pompeu Fabra, Josep M Ruera,
Ponent (entre Rec I Torres i Bages),
Menéndez i Pelayo, Molí, Alfons IV, Llevant (entre Josep Pinyol i Josep Umbert),
avinguda del Parc, Girona (entre Vinyamata i Francesc Ribas).
Carrers zona B:
Vinyamata.

Carrers zona B:
Vinyamata.

Carrers zona C:
Francesc Macià (entre Santiago Ramon i Cajal i Enric Prat de la Riba),
Carrers zona C:
Bruniquer (entre Girona i Tetuan), Enginyer (entre Girona i Tetuan), Pinós
Francesc Macià, Bruniquer (entre Girona i Tetuan), Enginyer (entre Girona i ( entre Girona i Tetuan), Tetuan (entre Bruniquer i Pinós), Minetes (entre Girona
Tetuan), Pinós ( entre Girona i Tetuan), Tetuan (entre Bruniquer i Pinós), i Tetuan), i Tarragona.
Minetes (entre Girona i Tetuan), i Tarragona.
Carrers zona verda:
Carrers zona verda:
Bruniquer (entre Tetuan i J.H Dunant), Enginyer (entre Tetuan i J.H Dunant),
Bruniquer (entre Tetuan i J.H Dunant), Enginyer (entre Tetuan i J.H Dunant), Pinós (entre Tetuan i J. H Dunant) Tetuan (entre el número 88 i el carrer
Pinós (entre Tetuan i J. H Dunant) Tetuan (entre el número 88 i el carrer Tarragona), Agustina d’Aragó, Minetes (entre Tetuan i J. H Dunant), J. H.
Tarragona), Agustina d’Aragó, Minetes (entre Tetuan i J. H Dunant), J. H. Dunant (entre el número 1 el número 79), solar carrer Tetuan, número 20.
Dunant, solar carrer Tetuan, número 20.

Modificació de text
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Article 2. Fet imposable
Els vehicles inclosos a l'apartat f) g) i h), hauran de disposar del distintiu
ambiental emès per la Direcció General de Trànsit per a vehicles de zero
emissions ( «0 emisiones» ), i podran, mitjançant la seva exhibició en el vehicle,
estacionar en les zones regulades per parquímetres.

Article 2. Fet imposable
Els vehicles inclosos a l'apartat f) g) i h), hauran de disposar del distintiu
ambiental emès per la Direcció General de Trànsit per a vehicles de zero
emissions ( «0 emisiones» ), i podran, mitjançant la seva exhibició en el vehicle,
estacionar en les zones regulades per parquímetres. També hauran de treure
un tiquet d’estacionament de vehicle elèctric.

Article 7. Règim de declaració i ingrés
2.a) En el cas de l'estacionament de vehicles de durada limitada (article 3,
apartat 2), en proveir-se del tiquet d'estacionament corresponent a les màquines
expenedores instal·lades amb aquesta finalitat o mitjançant nous sistemes
tècnics o tecnològics que s'hi puguin implantar.

Article 7. Règim de declaració i ingrés
2.a) En el cas de l'estacionament de vehicles de durada limitada (article 3,
apartat 2), en proveir-se del tiquet d'estacionament corresponent a les màquines
expenedores instal·lades amb aquesta finalitat o mitjançant nous sistemes
tècnics o tecnològics que s'hi puguin implantar. Quan el pagament es faci pels
parquímetres l’usuari haurà d’introduir la matrícula del vehicle. Es
consideraran com a vàlides, matrícules amb un error d’un dígit o d’una
lletra.
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OF 2.12 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC
Modificació de text

TARIFES

TARIFES

De la quota que en resulti per aplicació de les tarifes 1 i 2, s’aplicarà els coefici- De la quota que en resulti per aplicació de les tarifes 1 i 2, s’aplicarà els coeficients d’increment, segons la capacitat de vehicles del local, següents:
ents d’increment, segons la capacitat de vehicles del local, següents:
Nombre de vehicles Coeficient d'increment

Nombre de vehicles Coeficient d'increment

De 1 a 3

1,00

De 1 a 3

1,00

De 4 a 10

1,20

De 4 a 10

1,20

De 11 a 20

1,40

De 11 a 20

1,40

De 21 A 50

1,60

De 21 A 50

1,60

De 51 A 100

1,80

De 51 A 100

1,80

Més de 100

2,00

De 101 a 200

2,00

De 201 a 400

3,00

Més de 400

4,00

Per al càlcul dels metres lineals de les entrades de vehicles regulades per aquesta ordenança, s’hauran de comptar, també, com a metres de l’accés, l’espai que
ocupin els elements de mobiliari urbà que es col·loquin al seu entorn , amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat o d’evitar l’estacionament de vehicles a l’entorn
del gual.

Per al càlcul dels metres lineals de les entrades de vehicles regulades per aquesta ordenança, s’hauran de comptar, també, com a metres de l’accés, l’espai que
ocupin els elements de mobiliari urbà que es col·loquin al seu entorn o les marques de pintura vial existents , amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat o
d’evitar l’estacionament de vehicles a l’entorn del gual.
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OF 2.18 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SERVEIS ESCOLARS
Modificació de text

Epígraf 9. Assistència a cursos, tallers i activitats als centres cívics, als Epígraf 9. Assistència a cursos, tallers i activitats als centres cívics, als
equipaments i espais culturals, a la Troca, al GRA-Equipament Juvenil, a equipaments i espais culturals, a la Troca, a Can Jonch, Centre de
Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau.
Cultura per la Pau.
1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

De producció, que incideixen en les primeres produccions i en les
realitzacions creatives individuals o de grup, proposats com a activitat
d'educació permanent.
de primer nivell, per hora
per a menors de 26 anys i majors de 60
de segon nivell, per hora
per a menors de 26 anys i majors de 60
de tercer nivell, per hora
per a menors de 26 anys i majors de 60
D’aprenentatge, d’iniciació o aprofundiment en els llenguatges i
continguts artístics, tècnics o del món de la cultura en general, orientats
a la promoció de l'equipament, la divulgació popular de l'activitat o a la
dinamització d'un col·lectiu.
de primer nivell, per hora
per a menors de 26 anys i majors de 60
de segon nivell, per hora
per a menors de 26 anys i majors de 60
de tercer nivell, per hora
per a menors de 26 anys i majors de 60

Relacionals, inicials o de consolidació de xarxes de relació personals i/o
amb el centre, orientats a la promoció de l'equipament o a la divulgació
popular de l'activitat, així com els de caràcter comunitari o de cohesió
social, orientats a la promoció d'activitats considerades minoritàries, al
coneixement de les identitats culturals o de difícil implantació social.
a) de primer nivell, per hora
b) per a menors de 26 anys i majors de 60
c) de segon nivell, per hora
d) per a menors de 26 anys i majors de 60
e) de tercer nivell, per hora
f) per a menors de 26 anys i majors de 60

1.

De producció, que incideixen en les primeres produccions i en les
realitzacions creatives individuals o de grup, proposats com a activitat
d'educació permanent.
a) de primer nivell, per hora
b) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades
c) de segon nivell, per hora
d) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades
e) de tercer nivell, per hora
f) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades

1.

D’aprenentatge, d’iniciació o aprofundiment en els llenguatges i
continguts artístics, tècnics o del món de la cultura en general, orientats
a la promoció de l'equipament, la divulgació popular de l'activitat o a la
dinamització d'un col·lectiu.
a) de primer nivell, per hora
b) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades
c) de segon nivell, per hora
d) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades
e) de tercer nivell, per hora
f) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades

3.
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1.

Relacionals, inicials o de consolidació de xarxes de relació personals i/o
amb el centre, orientats a la promoció de l'equipament o a la divulgació
popular de l'activitat, així com els de caràcter comunitari o de cohesió
social, orientats a la promoció d'activitats considerades minoritàries, al
coneixement de les identitats culturals o de difícil implantació social.
a) de primer nivell, per hora
b) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades
c) de segon nivell, per hora
d) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades
e) de tercer nivell, per hora
f) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades

Nou text i tarifes

Epígraf 10. Tallers i cursos per a gent jove
1. Tallers d’iniciació
a) Fins a 29 anys
b) A partir de 30 anys

1,13 euros/hora
1,44 euros/hora

2. Tallers de coneixement avançat
a) Fins a 29 anys
1,85 euros/hora
b) A partir de 30 anys
1,96 euros/hora
3. Tallers especialitzats o monogràfics
a) Fins a 29 anys
2,37 euros/hora
b) A partir de 30 anys
2,78 euros/hora

4. Altres activitats i/o tallers orientats a la promoció de l’equipament,
consolidació de xarxes, de caràcter comunitari o cohesió social i/o de
promoció de la cultura, programa d’activitats i tallers d’Educació 360.
a) Fins a 29 anys (inclou programa Educació 360)
1,03 euros/hora
b) A partir de 30 anys
1,13 euros/hora
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OF 2.19 TAXA PELS SERVEIS D'INSPECCIÓ SANITÀRIA EN GENERAL I SERVEIS DE SANITAT PREVENTIVA
Modificació de text i tarifes

Epígraf
1.
a
b
c
2.
a
b
c
Epígraf
1.
a
b
c
d
e

3. Serveis de menjador a domicili i teleassistència
Menjador a domicili (euros/dia )
Preu bonificat tipus A (euros/dia )
Preu bonificat tipus B (euros/dia )
Preu bonificat tipus C (euros/dia)

Epígraf 3. Serveis de menjador a domicili
7,43
4,51
1,82

Teleassistència
Preu bonificat tipus A (euros/mes )
Preu bonificat tipus B ( euros/mes )
Preu bonificat tipus C ( euros/mes )

4,00
2,00
1,60

4. Servei de treballadors familiars
Treballadors familiars (euros/hora)
Preu bonificat, tipus A, (euros/hora)
14,89
Preu bonificat, tipus B, (euros/hora)
11,05
Preu bonificat, tipus C, (euros/hora)
5,48
Preu bonificat tipus D, (euros/hora)
2,19
Més de 16 hores, reducció del 20 per cent sobre les tarifes 1,14

a
b
c
d

Preu
Preu
Preu
Preu

bonificat
bonificat
bonificat
bonificat

tipus
tipus
tipus
tipus

A (euros/dia)
B (euros/dia)
C (euros/dia)
D (euros/dia)

7,43
4,51
1,82
0.00

Epígraf
a
b
c
d

4. Servei de Teleassistència
Preu bonificat tipus A (euros/mes)
Preu bonificat tipus B (euros/mes)
Preu bonificat tipus C (euros/mes)
Preu bonificat tipus D (euros/mes)

Epígraf
a
b
c
d
e
f

5. Servei de treballadors familiars i auxiliars de la llar
Preu bonificat tipus A (euros/hora)
14,89
Preu bonificat tipus B (euros/hora)
11,05
Preu bonificat tipus C (euros/hora)
5,48
Preu bonificat tipus D (euros/hora)
2,19
Preu bonificat tipus E (euros/hora)
1,14
Preu bonificat tipus F (euros/hora)
0,00

4,00
2,00
1,60
0.00

Quan el servei de treballadors familiars i auxiliars de la llar sigui superior a 16
hores, s’aplicarà una reducció del 20 per cent sobre les tarifes
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Modificació de text

O.F. 2.19 Taxa pels serveis d’inspecció sanitària en general i serveis de
sanitat preventiva

O.F. 2.19 Taxa pels serveis d’inspecció sanitària en general, serveis de
sanitat preventiva i serveis d’atenció domiciliària

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4), ambdós del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de sanitat
preventiva, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4), ambdós del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general, serveis de sanitat
preventiva i
serveis d’atenció domiciliària, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d'inspecció sanitària, en
general i serveis de sanitat preventiva.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d'inspecció sanitària, en
general, serveis de sanitat preventiva i serveis d’atenció domiciliària.
Article 3. Subjecte passiu
Es considera subjecte passiu, en concepte de contribuent les persones físiques o Article 3. Subjecte passiu
jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de Es considera subjecte passiu, en concepte de contribuent les persones físiques o
17 de desembre, general tributària, que sol·liciten o resultin beneficiats pels jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de
serveis d'inspecció sanitària.
17 de desembre, general tributària, que sol·liciten o resultin beneficiats per la
realització dels serveis d'inspecció sanitària, en general, serveis de sanitat
preventiva i serveis d’atenció domiciliària.
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2.22 TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D´INTERÈS GENERAL
Nou text

Article 3. Subjecte passiu
5. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes
i serveis de comunicacions electròniques (Directiva autorització), aquesta
Ordenança no és d’aplicació a les empreses o entitats que prestin els serveis
de telefonia fixa quan no siguin titulars de les xarxes a través de les quals es
proporcionen aquests serveis.
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CATEGORIES FISCALS DE CARRERS. TAXES
Modificació de categories fiscals

Codi

Carrer

Tram

Nova Categoria

Abans

2404

pl. Amadeu Castellano

del 0 al 9999

2

1

1895

c. Anníbal

del 2 al 12

E

3

de l'1 a l'11

E

3

del 14 al 38

3

del 13 al 43

3

del 40 al 56

2

3

del 45 al 57

2

3

del 58 al 9999

3

del 59 al 9999

3

de l’1 al 23

E

del 2 al 26

E

del 25 al 79

1

3

del 28 al 90

1

3

de l’ 1 al 49

E

del 2 al 36

E

del 38 al 130

2

3

del 51 al 143

2

3

del 145 al 323

3

del 132 al 334

3

del 325 a 9999

4

del 336 a 9999

4

1913

2051

c. Barcelona

c. Corró
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2063

2292

2099

c. Enginyer

c. Francesc Tarafa

c. Guayaquil

de l'1 al 17

1

2

del 2 al 14

1

2

del 17 al 9999

3

del 16 al 9999

3

de l'1 al 9

1

2

2

1

2

de l'11 al 9999

2

del 4 al 9999

2

del 2 al 36

1

3

de l'1 al 27

1

3

del 38 al 9999

3

del 29 al 9999

3

2211

pl. Peix

del 0 al 9999

1

3

2143

c. Lleó

del 0 al 9999

1

2

2146

c. Lliri

del 0 al 9999

1

2

2247

c. Miquel Ricoma

del 1 al 111

1

3

del 2 al 138

1

3

del 113 al 9999

3

del 140 al 9999

3

del 2 al 16

1

3

de l'1 al 13

1

3

del 18 al 9999

3

del 15 al 9999

3

del 1 al 21

1

3

del 2 al 30

1

3

2204

2227

c. Palaudàries

c. Ponent
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2234

2271

2295

c. Príncep de Viana

c. St. Josep Calassanç

c. Teatre

del 23 al 9999

3

del 32 al 9999

3

del 2 al 6

1

2

de l'1 al 3

1

2

del 8 al 9999

3

del 5 al 9999

3

del 2 al 14

1

3

de l'1 al 7

1

3

del 16 al 9999

3

del 9 al 9999

3

del 0 al 9999

1

3
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