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OF 1.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Es proposa modificar l’ a  rticle 3 punt 5 per tal de clarificar el moment d’incorporació   
a padró de les divisions

Allà on diu:

Una vegada acceptada per l'Administració la sol·licitud de divisió, les dades s'incorporaran en
el padró de l'impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius
mentre no se'n sol·liciti la modificació.

Ha de dir:

Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al
padró de l'exercici  en què 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.

Es proposa un punt 7 a l’article 3 per tal d’exigir l’obligació de representació per als 
obligats tributaris no residents 

7. 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 meritament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

Es proposa modificar l’ a  rticle 4 per tal de clarificar la responsabilitat tributària   

Allà on diu:

Article 4. Responsables 
1. En els supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueix en el
fet  imposable  d’aquest  impost,  els  béns  immobles  objecte  dels  drets  esmentats  quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l’article 64
del RDLG 2/2014.

2.  Respondran  solidàriament  de  la  quota  d’aquest  impost,  i  en  proporció  a  les  seves
respectives participacions,  els  coparticipants,  o cotitulars  de les  entitats  a  què es refereix
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària si figuren inscrits com en
el Cadastre Immobiliari. Si no figuren inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en
tot cas.

Ha de dir:

Article 4. 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 de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals.

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 de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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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
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL). 

Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà
que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes
de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 

5. A l’efecte d’allò 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. 

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.

Es proposa modificar l’a  rticle 5, punt 1 h) i i) per tal de clarificar els supòsits   
d’exempció per raó d’import. 

Allà on diu:

h. Els de naturalesa urbana la quota líquida dels quals no superi els 6 €
i. Els de naturalesa rústica, la quota líquida dels rebuts agrupats no superi els 6 €

Ha de dir:

h. Els de naturalesa urbana la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 €
i.  Els  de  naturalesa  rústica,  en el  cas  que,  per  a  cada  subjecte  passiu,  la  quota  líquida
corresponent a la totalitat dels béns rústics sigui inferior a  6 €

Es proposa modificar l’ a  rticle 5, punt 2 i 3 i suprimir el punt 4 per tal de clarificar les  
exempcions i el moment en què es comencen a gaudir 

Allà on diu:

2, Prèvia sol·licitud, estaran exempts:

a) Els centres docents  privats acollits  total  o parcialment al  règim de concerts educatius,
sempre que mantinguin la seva condició de centres total o parcialment concertats, amb l'abast
previst en el RD. 2187/1995, de 28 de desembre, i sempre que el titular cadastral coincideixi
amb el titular de l'activitat.

b) La superfície dels monts en que es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses
d’arbres  subjectes  a  projectes  d’ordenació  o  plans  tècnics  aprovats  per  l’Administració
forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període
impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud.

c)  Els  bens  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 regim 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
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Societats.

d)  Els  declarats  expressa  e  individualment  monument  o  jardí  històric  d’interès  cultural,
mitjançant reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 29 de juny,
del Patrimoni Històric espanyol, i inscrits en el Registre General a que fa referència el seu
article  12 com integrants  del  Patrimoni  Històric  Espanyol,  així  com els  compresos  en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l’esmentada llei. 
No estaran exempts els béns immobles als quals es refereix aquesta lletra d) quan estiguin
afectes a   explotacions econòmiques, llevat 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 finalitats 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 els organismes autònoms de l'Estat i  entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les
Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

3. Les exempcions han d'ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, no
pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.

4. L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de la
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu, i seran concedides per resolució de l'Alcalde o
tinent d’Alcalde en qui delegui.

Ha de dir:

2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment
o parcial, 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. 

b)  Els  declarats  expressament  i  particular  monument  o  jardí  històric  d’interès  cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment del meritament de l’impost. 

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.

c)  La superfície  de les  forests  en què es realitzin repoblacions forestals  o  regeneració  de
masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració
forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període
impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud.

d) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 3 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. 
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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. 

3.Per a gaudir de les exempcions dels apartats 2.a), 2.b) i 2.c), es 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. 

Es proposa modificar l’ a  rticle 6, punt 2a), b), c) i d) i nou punt e), f), g) i h) per tal  
de detallar la documentació i el moment de presentació per gaudir de la bonificació
dels    immobles  que  constitueixin  l’objecte  de  l’activitat  de  les  empreses  
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària 

Allà on diu:

a) Acreditar, la data d'inici de l'obra d'urbanització o construcció, mitjançant un certificat del
director tècnic de la mateixa, visat pel Col·legi professional.
b)  Justificar  que  l'empresa  es  dedica  a  l'activitat  d'urbanització,  construcció  i  promoció
immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts socials.
c)  Acreditar   de  que  l'immoble  objecte  de  la  bonificació  no  forma part  de  l'immobilitzat,
mitjançant certificació de l'administrador de la societat, o fotocopia de l'últim balanç presentat
davant la AEAT, a efectes de l'impost sobre Societats.
d) Si  les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten a varis solars, en la
sol·licitud es detallaran les referències cadastrals dels diferents solars.

Ha de dir:

a) Acreditar la data del començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de
replanteig o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi
professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos
mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi
fermesa. 
Aquest requisit és necessari per tal de determinar l’inici del període objecte de la bonificació
.
b)  Acreditar  en  el  moment  de  la  sol·licitud, que  l'empresa  es  dedica  a  l'activitat
d'urbanització, construcció i promoció  immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts
socials.

c)  Acreditar en el moment de la sol·licitud,  que l'immoble objecte de la bonificació no
forma  part  de  l'immobilitzat,  mitjançant  certificació  de  l'administrador  de  la  societat,  o
fotocopia de l'últim balanç presentat davant l’  Agència estatal  d’administració tributària, a
efectes de l'impost sobre Societats.

d)  Presentar en el moment de la sol·licitud, una còpia del rebut anual de l’IBI o del
document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé.

e)  Caldrà acreditar l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es
realitzin obres d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el  certificat  corresponent;
sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació
tributària adquireixi fermesa. 
Aquest requisit és necessari per tal de determinar el final del període objecte de bonificació.

f)  Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la
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llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.

g)  Presentar  fotocòpia  dels  plànols  de  situació  i  emplaçament  de  la
construcció/urbanització/rehabilitació, objecte de la sol·licitud.

h) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.

Aquesta bonificació, no és acumulable amb la bonificació de l’article 6, apartat 3 (habitatges
de protecció oficial). 

Quan,  per  a  un  mateix  exercici  i  subjecte  passiu,  concorrin  els  requisits  per  a  gaudir
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia. 

Es proposa modificar l’ a  rticle 6.6.e)  punt  (.) per tal de detallar la documentació a   
presentar

Allà on diu:

Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar

Ha de dir:

Fotocòpia de  la última declaració de renda  presentada dels membres de la unitat
familiar

Es proposa modificar  el punt 9 i 10 de l’article 6. bonificacions per tal de detallar
amb major profunditat les condicions i documents necessaris per al gaudiment de la
bonificació  per  instal·lació  de  sistemes  per  l’aprofitament  tèrmic  o  elèctric  de  la
energia provinent del sol. 

Allà on diu:

9. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, i durant un
període de cinc anys, els béns immobles destinats a habitatge, en els quals s'hagi instal·lat
sistemes  per  l’aprofitament  tèrmic  o  elèctric  de  la  energia  provinent  del  sol.  Aquesta
bonificació no serà d'aplicació a aquells béns immobles que preceptivament hauran d’instal·lar
sistemes de captació solar tèrmica d'acord amb la normativa vigent. Aquesta bonificació es
concedirà a petició de l'interessat, i en termini de tres mesos a partir de la data de finalització
de l'obra, i tindrà efecte a partir de l'exercici següent a la data de finalització de l'obra.
10.  Per  gaudir  de  l'esmentada bonificació,  els  interessats  hauran de  complir  els  següents
requisits:
a)  Que les  instal·lacions  per  la  producció  de calor  incloguin col·lectors  que disposin de la
corresponent homologació per l'Administració competent.
b) Certificat final d'obra.
c)  Certificat  homologat  de  l'Administració  competent  conforme  s'ha  realitzat  la  instal·lació
d’acord amb el projecte tècnic.
e) Qualsevol altre document, que consideri l’Administració necessari per la concessió de la
bonificació.
f) Estar al corrent de pagament dels tributs municipals.

Ha de dir:

9. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles
destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o
elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística
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o les ordenances municipals. 

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de cinc anys. i es
mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del
seu atorgament. 

Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que
les respectives liquidacions adquireixin fermesa.

10.Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar davant la hisenda
municipal la següent documentació:

a)  Certificat  d'homologació  dels  col·lectors  per  a  les  instal·lacions  de  sistemes  per  a
l'aprofitament tèrmic.

b) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ
d'obres presentat davant l'Ajuntament.

c) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu,
a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la
marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes
solar elèctrics la potència instal·lada.

Es proposa modificar l’article 9 per tal de variar el tipus per : a) Augmentar la quota
dels béns immobles de naturalesa urbana d’ús    comercial, oci i hostaleria, industrial,  
oficines i espectacles, que formen part del 10 % dels immobles amb major valor
cadastral. b) Augmentar fins el topall el tipus de gravàmen dels béns immobles de
característiques especials. c) Augmentar en un 1,5 % de la quota de la resta de béns
immobles.

Allà on diu:

Article 9. Tipus de gravamen i quota 
1. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa rústega és  el 0,60 %
2. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana  d’ús comercial, oci i
hostaleria, industrial,  oficines i espectacles, i que tinguin un valor cadastral igual o superior a
l’interval de valor assenyalat a continuació per a cada ús, i que a més, formin part del 10 per
cent dels béns amb major valor cadastral per a cada ús, d’acord amb les normes reguladores
del Cadastre immobiliari, és el 1,017 %.  
3. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial i per als
béns de la resta d’usos que no s’incloguin en l’apartat 2 d’aquest article, és del  0,899%.
4. El tipus de gravamen per als béns immobles de característiques especials és del 1,10%.

Ha de dir:

Article 9. Tipus de gravamen i quota 
1. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa rústega és  el 0,609 %.
2. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana  d’ús comercial, oci i
hostaleria, industrial,  oficines i espectacles, i que tinguin un valor cadastral igual o superior a
l’interval de valor assenyalat a continuació per a cada ús, i que a més, formin part del 10 per
cent dels béns amb major valor cadastral per a cada ús, d’acord amb les normes reguladores
del Cadastre immobiliari, és el 1,007 %.  
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3. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial i per als
béns de la resta d’usos que no s’incloguin en l’apartat 2 d’aquest article, és del  0,886%.
4. El tipus de gravamen per als béns immobles de característiques especials és del 1,30%.

OF 1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Es proposa modificar l’article 4 punt 1 e) per tal de clarificar l’exempció per a  
persones amb mobilitat reduïda

Allà on diu:

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.

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.

Ha de dir:

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.

Així mateix, estan exempts  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.

Les exempcions previstes en aquests dos paràgrafs  no seran aplicables als subjectes passius
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

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.
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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.

Es proposa suprimir el punt 3 de l’article 4 per tractar-se de condicions de l’exempció
per a  persones amb mobilitat reduïda ja regulades en el nou redactat del punt 1.e) 

3.  En  relació  amb  l’exempció  prevista  en  l’apartat  e),  les  persones  interessades  hauran
d’aportar la documentació següent:
a)Resolució de reconeixement de grau, o resolució de l'INSS o del Ministeri corresponent, en la
que es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa o una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent pel servei o inutilitat.
b) Manifestació de l’ús del vehicle,
c) Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.

Es proposa modificar l’article 4, punt 4, apartat a) per tal de limitar l’aplicació de la
bonificació als vehicles històrics,  eliminant la  bonificació pel  simple transcurs del
temps

Allà on diu:

4. Tindran dret a una bonificació: 
a) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats des de la data de
fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost. Si no es coneix la data
de fabricació es prendrà la data de primera matriculació, o en el seu cas, la data en què es va
deixar de fabricar el tipus o model del vehicle. Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici, per part de
l’Ajuntament, i no caldrà que les persones interessades presentin cap sol·licitud, per a gaudir-
ne.

Ha de dir:

4. Tindran dret a una bonificació:
a) Els vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD
1247/1995, de 14 de juliol, gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.
La sol·licitud de bonificació s’ha de presentar amb anterioritat a que la liquidació hagi adquirit
fermesa, per tal  de produir  efectes des del  mateix exercici.  En cas contrari,  la bonificació
produirà drets a partir de l’exercici següent.

Es  proposa  modificar  l’article  4  punt  2  per  tal  d’eliminar  la  menció  incorrecta  a
bonificacions 

Allà on diu:
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2. Per a poder gaudir de les exempcions i bonificacions a què es refereixen .............

Ha de dir:

2. Per a poder gaudir de les exempcions  a què es refereixen...........

Es proposa modificar l’article 4 punt 4 per tal de donar major detall de les condicions 
i moment de gaudiment de les bonificacions

Allà on diu:

4. Tindran dret a una bonificació: 
a) .............
b) Els vehicles, en funció de la etiqueta ambiental que tinguin, gaudiran d’una bonificació del
75 % sobre la quota de l’impost, durant dos anys i del 50 % durant tres anys, comptats a
partir de l’any següent al de la data de matriculació, quan reuneixin qualsevol de les condicions
següents:
Que  tinguin  etiqueta  Zero  emissions  (etiqueta  blava)  Vehicles  elèctrics  de  bateria  (BEV),
vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una
autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila combustible.
Que  tinguin  etiqueta  ECO (etiqueta  verda  i  blava)  Vehicles  híbrids  no  endollables  (HEV),
vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas
natural liquat de petroli (GLP).
Les sol·licituds de bonificació es presentaran des de la data de matriculació fins a la data de
finalització del període de pagament en voluntària de cadascun dels exercicis fiscals d'aplicació
de la bonificació, que serà l'any a partir del qual tindrà efecte aquesta bonificació.
El període màxim de bonificació és de cinc anys comptats a partir de l'any següent al de la
data de matriculació
c) Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), que utilitzin combustible benzina o bioetanol,
amb emissions fins a 100 gr/Km de CO2 gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de
l’impost, durant un any, aplicable en l'exercici següent al de la data de matriculació.
Aquesta bonificació no és acumulable amb la del apartats b). 
Les sol·licituds de bonificació es presentaran des de la data de matriculació fins a la data de
finalització  del  període  de  pagament  en  voluntària  de  l'exercici  fiscal  d'aplicació  de  la
bonificació.

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 Diversificaci-
ón Energética (IDAE). Les emissions són les declarades pels fabricants, i es mesuren segons
procediment normalitzat per tots els vehicles de la UE. 

Ha de dir:

4. Tindran dret a bonificació: 
a) ...........

b) Els vehicles, en funció del distintiu ambiental que tinguin, gaudiran d’una bonificació del 75
% sobre la quota de l’impost, durant dos anys i del 50 % durant tres anys, comptats a partir
de l’any següent al de la data de matriculació:

• distintiu  Zero  emissions:   Vehicles  100  %  elèctrics  de  bateria  (BEV),  vehicles
d’autonomia estesa (REEV), i vehicles híbrids endollable (PHEV) amb una autonomia en
mode elèctric de més de 40 km.
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• Distintiu Eco:   Vehicles híbrids endollables amb menys de 40 Km. d’autonomia elèctrica,
Vehicles híbrids no endollables (HEV), i vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL)
o gas liquat de petroli (GLP).

La sol·licitud de bonificació s’ha de presentar amb anterioritat a que la liquidació hagi adquirit
fermesa, per tal  de produir  efectes des del  mateix exercici.  En cas contrari,  la bonificació
produirà drets a partir de l’exercici següent.

c) Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), que utilitzin combustible benzina o bioetanol
amb emissions fins a 100 gr/Km. De CO2, gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de
l’Impost, durant un any, aplicable en l’exercici següent al de la data de matriculació.

La sol·licitud de bonificació s’ha de presentar amb anterioritat a què la liquidació hagi adquirit
fermesa. Aquesta bonificació no és acumulable amb la de l’apartat b).

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 Diversificaci-
ón Energética (IDAE). Les emissions són les declarades pels fabricants, i es mesuren segons
procediment normalitzat per tots els vehicles de la UE. 

Es proposa modificar  els articles 8, 9, 10 i 11 per tal de clarificar i simplificar el
redactat del règim de declaració i ingrés de l’impost

Allà on diu:

Article 8. Gestió
La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària,  correspon  a  l'Ajuntament  del  domicili  que  figuri  en  el  permís  de  circulació  del
vehicle. Quan no figuri aquesta dada 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.

Article 9
1. El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels mitjans següents:
a) rebuts tributaris.
b) cartes de pagament

1. Els  ingressos  produïts  per  altes,  modificacions  o  baixes  es  realitzaran  pel  sistema
d’autoliquidació.

2. Per  la  qual  cosa  els  subjectes  passius  presentaran  la  declaració-liquidació  o
autoliquidació de les quotes que es meritin en el moment de l’alta ingressant el seu
import en la Tresoreria municipal o en les entitats col·laboradores autoritzades, tenint la
consideració de liquidació provisional de l’import.

3. Els  òrgans  gestors  o  la  inspecció  tributària,  si  escau,  practicaran  liquidació
complementària.

4. La presentació de l’autoliquidació genera els efectes de la notificació de la liquidació de
la  primera  meritació  i  suposa  l’alta  en  el  padró  o  en  el  registre  per  als  exercicis
posteriors.

Article 10
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera

que  alteri  la  seva  classificació  als  efectes  d'aquest  impost,  els  subjectes  passius
presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es
comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una declaració/liquidació segons el
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model  aprovat  per  aquest  Ajuntament,  que  contindrà  els  elements  de  la  relació
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la
realització  de  la  mateixa.  S'acompanyarà  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.

2. Simultàniament a la presentació de la declaració/liquidació a què es refereix l'apartat
anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant de la
mateixa. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre
que l'oficina gestora no comprovi que s'ha efectuat mitjançant l'aplicació correcta de les
normes reguladores de l'impost.

3. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta dies que es comptaran des de
la data d'expedició del permís de circulació per part de la Prefectura de Trànsit, una
declaració ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet
i la matrícula assignada al vehicle.

4. Els  subjectes  passius  presentaran  una  declaració  ajustada  al  model  aprovat  per
l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de
domicili que figuri en el permís de circulació del vehicle o de reforma del mateix, que
afecti la seva classificació als efectes d'aquest impost.

Article 11.
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 farà dins el  primer trimestre de cada any i  en el
període  de  cobrament  que  fixi  l'Ajuntament,  tot  anunciant-ho  per  mitjà  d'edictes
publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o
que es cregui més adients. En cap cas, el període de cobrament en període 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 en el qual hi figuraran tots els vehicles
subjectes a l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de
persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils
perquè  els  interessats  legítims  puguin  examinar-ho  i,   si  s'escau,  formular  les
reclamacions  oportunes.  L'exposició  al  públic  s'anunciarà  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes
passius.

Ha de dir:

Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle. Quan no figuri aquesta dada 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. 
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3.  Proveït  de  l’autoliquidació,  l’interessat  podrà  ingressar  l’import  de  la  quota  de  l’impost
resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà  que el
pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de
l’autoliquidació. 

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell
en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial
de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de
cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs.

Article 9.- 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 en el període de cobrament que es fixarà cada any i que
es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província i per altres
mitjans previstos per la  legislació o que es cregui més adients. En cap cas el  període de
pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

 
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. 

3. 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. 

Es proposa modificar el títol i numeració de l’article 12 per tal d’adaptar-lo al nou
redactat de l’ordenança

Allà on diu:

Article 12

Ha de dir:

Article 10. Gestió per delegació
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OF 1.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

Es proposa modificar el 2on.paràgraf del punt 4 de l’article 5 per tal de clarificar les
condicions per a la no liquidació de l’impost

Allà on diu:

No es liquidaran els deutes de dret públic  que no excedeixin de 6,00€,  atès que aquesta
quantia s'estima insuficient per la cobertura del cost d'exacció i recaptació dels ingressos de
dret públic. Aquest límit no s'ha d'aplicar en el cas de liquidacions de quantia inferior a 6,00€ si
concorren amb altres del mateix deutor de forma que la suma de totes elles superi aquest
import.

Ha de dir:

Per raons de cost i eficàcia, tan sols es practicaran liquidacions provisionals o definitives quan
resultin quotes líquides superiors a 6 euros. Si concorren amb altres conceptes simultanis del
mateix  deutor,  aquest  límit  s’aplicarà  sobre  la  suma  de  les  quotes  líquides  de  tots  els
conceptes

Es proposa modificar el  punt 6 de l’article   5 p  er tal de detallar la documentació a  
presentar en la liquidació definitiva.
 

Allà on diu:

6.Un cop finalitzades les obres, les construccions o les  instal·lacions, s'haurà de presentar
declaració  definitiva  del  cost  final  de  l'obra,  construcció  o  instal·lació  corresponent,  i  es
practicarà, si s'escau, la liquidació definitiva» amb següent text “Un cop finalitzades les obres,
les construccions o les instal·lacions, s'haurà de presentar declaració definitiva del cost final de
l'obra, construcció o instal·lació corresponent, i es practicarà, si s'escau, la liquidació definitiva.

Ha de dir:

6.Un cop finalitzades les obres, les construccions o les  instal·lacions, s'haurà de presentar
declaració  definitiva  del  cost  final  de  l'obra,  construcció  o  instal·lació  corresponent,  i  es
practicarà,  si  s'escau,  la  liquidació  definitiva  amb l’aportació  de  factures detallades  o
certificacions a origen de l’obra.

Es  proposa  modificar  el  punt  a)  de   l’article  7,  apartat  1,  per  tal  d’assignar  el
percentatge  de  bonificació  que  correspon  segons  les  característiques  de  les
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal  

Allà on diu:

Article 7. Bonificacions
1. De conformitat amb l'article 103.2 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, gaudiran de bonificació les
construccions, instal·lacions i obres següents:
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a) Bonificació  fins  a  un  95% de  la  quota  de  l'impost  en  favor  de  les  construccions,
instal·lacions  o  obres  que  siguin  declarades  d'especial  interès  o  utilitat  municipal,
perquè  hi  concorren  circumstàncies  socials,  culturals,  històriques  o  de  foment  de
treball. 

a.1. Actuacions en què concorrin alguna de les condicions següents:
Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament.
Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni
de col·laboració signat amb l'Ajuntament.

Ha de dir:

Article 7. Bonificacions
1. De conformitat amb l'article 103.2 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, gaudiran de bonificació de la
quota de l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Les construccions, instal·lacions o obres que d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi
concorren circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de treball. 
Són actuacions d’especial interès les següents:

a.1. Actuacions en què concorrin alguna de les condicions següents:
a.1.1. Actuacions que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a  

equipament. En aquest cas, se’ls aplicarà una bonificació del 95% de la
quota de l’impost a les que s’executin en terrenys qualificats com a equipaments
públics; i del 50% en els que s’executin en terrenys qualificats com a equipaments 

privats.
a.1.2. Actuacions que s'executin per entitats sense ànim de lucre, en què se’ls 
aplicarà una bonificació del 30% de la quota de l’impost.

Es proposa un nou punt a.4. al punt 1 de l’article 7 per tal de regular en l’article de 
bonificacions la regulació fins ara recollida a l’annex de tarifes  

a.4.  Les  obres  d’arranjament  i  embelliment  de  façanes  i  parets  mitgeres  descobertes,  de
rehabilitació  i  reforma  de  coberts  i  terrats,  celoberts  i  elements  comuns,  dels  edificis
plurifamiliars, amb in dependència  de  si  es  tracta  d’un  edifici  en  règim de  propietat
horitzontal o si es tracta d’una finca única. Tindran una bonificació del 30% sobre la quota de
l’impost.

Es proposa modificar els punts b), c) i d) de  l’article 7  per tal de detallar l’objecte
de bonificació

Allà on diu:

b) Bonificació del 95 per cent sobre el pressupost de les obres de la instal·lació  de captació
solar tèrmica i/o fotovoltaica , sempre que no sigui d'obligat compliment la seva implantació. 

c) Bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o
obres  referents als habitatges de protecció pública.

d) Bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en edificis existents
que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Aquesta bonificació s'aplicarà sobre el pressupost de l'obra destinada a afavorir les condicions
esmentades i només serà aplicable  quan no sigui obligatori per alguna ordenança, normativa o
llei.
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Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions,
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit, s'aplicarà aquell
al qual correspongui la bonificació d'import superior.

Ha de dir:

b) Bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost sobre el pressupost de les obres de la
instal·lació  de  captació  solar  tèrmica  i/o  fotovoltaica  ,  sempre  que  no  sigui  d'obligat
compliment la seva implantació.

c) Bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o
obres referents als habitatges de protecció pública.

d)  Bonificació  del  90%  cent  de  la  quota  de  l’impost a  favor  de  les  construccions,
instal·lacions o obres en edificis existents que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat
de les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta bonificació s'aplicarà sobre el pressupost de
l'obra destinada a afavorir les condicions esmentades i només serà aplicable quan no sigui
obligatori per alguna ordenança, normativa o llei.

Les bonificacions establertes en aquest  article no són acumulables. Quan les construccions,
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit, s'aplicarà aquell
al qual correspongui la bonificació d'import superior.

Es proposa suprimir els punts 3 i 4 de l’annex perquè, en el primer   article  , aquesta  
mesura d’incentiu és   preferible   que   sigui   regulada via subvenciói, en el segon   article  ,  
aquesta  regulació  ja  queda  recollida  en  el  nou  redactat  de  l’article  7,  relatiu  a
bonificacions.

Annex:
3. A les obres de reforma i rehabilitació de l'habitatge habitual s’aplicarà el coeficient 0,5 sobre
la base imposable definida en el punt 2 anterior, en els següents supòsits:
a)  Unitat  familiar  unipersonal  amb una base imposable  de l'Impost sobre la  renda de les
persones físiques igual o inferior a 35.000 €.
b) Unitats familiars amb dos o més integrants amb una base imposable de l'Impost sobre la
renda de les persones físiques inferior o igual a 50.000 €.

4. A les obres de reforma, rehabilitació i equipament dels elements comuns, com ara façanes,
vestíbuls, cobertes, patis interiors, etc... dels edificis plurifamiliars s'aplicarà el coeficient 0,7
sobre la base imposable definida en el punt 2) anterior, independentment si l’edifici es troba
en règim de divisió horitzontal, o es tracta de finca única.

Es proposa suprimir 1 e) de l’article 7 perquè aquesta mesura d’incentiu és   preferible  
que   sigui   regulada via subvenció  

Article 7. Bonificacions
e) Bonificació del 95 % sobre el pressupost de les obres de instal·lació de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció.
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OF 1.4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA 

Es proposa un nou punt 3, 4 i 5 a l’article 2 per tal de clarificar el règim de subjecció
dels béns immobles rústics i els de característiques especials

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.

Es proposa suprimir l’article 3

Article 3 
Tindran  la  consideració  de  terrenys  de naturalesa  urbans  el  sòl  urbà,  el  susceptible
d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què
s'aprovi un Programa d'Actuació Urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o
que  hagin  posat  vorades  a  les  voreres  i  que  comptin,  a  més,  amb  clavegueram,
subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i  els que
estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

Es proposa  suprimir  el  punt  1  de l’article  4  (ara  article  3)  perquè ja  s’inclou la
referència  a  la  subjecció  dels  béns  immobles  rústics  i  dels  de  característiques
especials en el nou redactat de l’article 2 

1. 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.  En conseqüència està
subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració
d'urbans  als  efectes  d'aquest  Impost  sobre  Béns  Immobles,  amb  independència  de  que
estiguin o no contemplats com a tal en el Cadastre o en el padró. Als efectes d’aquest Impost
estaran igualment subjectes, l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en
els béns immobles classificats com de característiques especials als efectes de l’Impost sobre
béns immobles.

Es  proposa  modificar  l’article  4  per  tal  de  detallar  i  clarificar  aquells  actes  de
transmissió no subjectes a l’impost

Allà on diu:

Article 4 
1. 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.  En conseqüència està
subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració
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d'urbans  als  efectes  d'aquest  Impost  sobre  Béns  Immobles,  amb  independència  de  que
estiguin o no contemplats com a tal en el Cadastre o en el padró. Als efectes d’aquest Impost
estaran igualment subjectes, l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en
els béns immobles classificats com de característiques especials als efectes de l’Impost sobre
béns immobles.
2. No està subjecte a aquest Impost, els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels
cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions  que al seu favor i en pagament d’aquestes
es verifiquin i  les transmissions que hom faci  als cònjuges en pagament dels seus havers
comuns.
3.  Tampoc  es  produirà  la  subjecció  a  l’Impost  en  els  supòsits  de  transmissions  de  béns
immobles  entre  cònjuges  o  a  favor  dels  fills,  com  a  conseqüència  del  acompliment  de
sentències en el supòsit de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siguin quin sigui el règim
econòmic matrimonial.
4. No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de  béns immobles
efectuades a la  Societat  de Gestió  d'Actius Procedents  de la  Reestructuració  Bancària,  SA
regulada  en  la  disposició  addicional  setena  de  la  Llei  9/2012,  de  14  de  novembre,  de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit, d'acord amb el que
estableix l'article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el
règim jurídic de les societats de gestió d'actius.
No  es  produirà  la  meritació  de  l'impost  amb  ocasió  de  les  aportacions  o  transmissions
realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, a
entitats participades directament o indirectament per aquesta Societat en almenys 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  d'aquesta.
No es  meritarà  l'impost  amb ocasió  de  les  aportacions  o  transmissions  realitzades  per  la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les entitats
constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a
què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.
No  es  meritarà  l'impost  per  les  aportacions  o  transmissions  que  es  produeixin  entre  els
esmentats  Fons  durant  el  període  de  temps  de  manteniment  de  l'exposició  del  Fons  de
Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició addicional
desena.
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la
transmissió derivada de les operacions relacionades als punts anteriors.
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.

Ha de dir:

Article 3.- Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest Impost: 

1.  Les  aportacions  de  béns  i  drets  realitzats  pels  cònjuges  a  la  societat  conjugal,  les
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i 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 matrimonial, sigui
quin sigui el règim econòmic matrimonial.

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris efectuada com a
conseqüència  de  la  dissolució  d'una  comunitat  de  béns  constituïda  sobre  un  immoble  de
naturalesa indivisible.
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4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor
dels seus socis cooperativistes.

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i
les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels
mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana,
aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 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.

6. 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.

7.  Les transmissions  de terrenys de naturalesa  urbana derivades d'operacions a les  quals
resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o
aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que
preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, quan
no estiguin integrats en una branca d'activitat.

8. 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. 

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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
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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.

15. 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.

En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la
transmissió derivada de les operacions citades en els apartats anteriors.

Es proposa modificar l’article 5 punt 2 c) (ara article 4) per tal de regular amb major
aprofundiment els diferents aspectes de l’exempció quan el subjecte passiu tingui la
qualificació d’institució benèfica o beneficodocent 

Allà on diu:

2c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.

Ha de dir:

2c) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els requisits
establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10
d'octubre. 

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament la
seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent
declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable
d'aquest impost.

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitadors del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el
termini previst a  l'article 17è 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.

Es proposa un nou article 7 regulador de la responsabilitat tributària

Article 7. 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 de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.

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 de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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Es  proposa  integrar  el  contingut  dels  articles  9,10,11,12  i  13  a  l’article  8.  Base
imposable per tal  d’agrupar en un sol  article  totes les  referències a la  forma de
determinació de la base imposable

Allà on diu:

Article 9
A l'efecte de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, hom
prendrà  només els  anys  complets  transcorreguts  entre  la  data  de  l'anterior  adquisició  del
terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de
gaudi de limitació del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost,
sense tenir en consideració les fraccions d'any.
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.

Article 10 
En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al
temps d'acreditació d'aquest impost, el  que tinguin fixats en aquest moment a l'efecte de
l'Impost sobre Béns Immobles.
No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflectí
modificacions  de  planejament  aprovades  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’esmentada
ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests
casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada s’hagi obtingut
segons  els  procediments  de  valoració  col·lectiva  que  s’estableixin,  referits  a  la  data  de
l’acreditació.

Article 11 
En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi, amb limitació de  domini, sobre
terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor
definit  en l'article  anterior  que representi,  quant al  mateix,  el  valor  dels  drets  esmentats,
calculat segons les regles següents:
En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % del
valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 % d'aquest
valor cadastral.
Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys,
serà equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 %
per  cada  any que  passi  d'aquesta  edat,  fins  al  límit  mínim del  10 % del  valor  cadastral
esmentat.
En el cas de que existeixin diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin simultàniament el
dret  indivisible,  es  tindrà  en compte  el  usufructuari  de  menor  edat  per  a  valorar  el  dret
d'usdefruit.
Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a
trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a
condició  resolutòria,  i  el  seu  valor  equivaldrà  al  100  %  del  valor  cadastral  del  terreny
usufructuat.
Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres
a),  b)  i   c)  anteriors  s'aplicaran  sobre  el  valor  cadastral  del  terreny  al  temps  d'aquesta
transmissió.
Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor
cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
En la consolidació del domini públic dividit, s'exigirà al titular de la nua propietat la liquidació
corresponent a la diferència de valor entre el domini ple i la nua propietat per la qual no s'ha
satisfet l'impost, en el moment de la constitució del dret real de gaudi limitat del domini.
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El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 % del valor cadastral
dels  terrenys sobre els  quals  es constitueixin aquests  drets,  les  regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitat del domini,
diferents dels que estan enumerats en les lletres a), b), c), d) i f) d'aquest article i en el
següent, es considerarà com el seu valor, a l'efecte d'aquest impost:

El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la
capitalització a l'interès bàsic del Banco  de España de la seva renda o pensió anual.
Aquest darrer si aquell fos menor.

Article 12 
En al constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny
o del dret a fer  la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de
superfície,  el  percentatge  corresponent  s'aplicarà  sobre  la  part  del  valor  cadastral  que
representi,  en  relació  al  mateix,  el  mòdul  de  proporcionalitat  fixat  en  l'escriptura  de
transmissió o, si de cas hi manca, el que en resulti d'establir la proporció entre la superfície o
el volum de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el
volum edificats una vegada que aquelles que s'han construït.

Article 13 
En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del
preu just que correspongui al valor del terreny. Si el valor cadastral assignat al terreny és
inferior, aquest prevaldrà.

Ha de dir:

Article 8 Base imposable
1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al
temps d'acreditació d'aquest impost, el  que tinguin fixats en aquest moment a l'efecte de
l'Impost sobre Béns Immobles.

2. No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el
valor  dels  terrenys  obtingut  conforme  als  procediments  de  valoració  col·lectiva   que
s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data
d’efectivitat  dels  nous  valors  cadastrals,  aquests  es  corregiran  aplicant  els  coeficients
d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat.

3. 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 la transmissió de drets reals de gaudi, amb limitació de  domini, sobre
terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor
definit  en l'article  anterior  que representi,  quant al  mateix,  el  valor  dels  drets  esmentats,
calculat segons les regles següents:
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En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % del
valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 % d'aquest
valor cadastral.
Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys,
serà equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 %
per  cada  any que  passi  d'aquesta  edat,  fins  al  límit  mínim del  10 % del  valor  cadastral
esmentat.
En el cas de que existeixin diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin simultàniament el
dret  indivisible,  es  tindrà  en compte  el  usufructuari  de  menor  edat  per  a  valorar  el  dret
d'usdefruit.
Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a
trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a
condició  resolutòria,  i  el  seu  valor  equivaldrà  al  100  %  del  valor  cadastral  del  terreny
usufructuat.
Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres
a),  b)  i   c)  anteriors  s'aplicaran  sobre  el  valor  cadastral  del  terreny  al  temps  d'aquesta
transmissió.
Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor
cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 % del valor cadastral
dels  terrenys sobre els  quals  es constitueixin aquests  drets,  les  regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les
parts  haguessin  pactat  al  constituir-los,  si  fos  igual  o  major  que  el  que  resulti  de  la
capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. 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 al constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o
terreny o del dret a fer la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real
de  superfície,  el  percentatge  corresponent  s'aplicarà  sobre  la  part  del  valor  cadastral  que
representi,  en  relació  al  mateix,  el  mòdul  de  proporcionalitat  fixat  en  l'escriptura  de
transmissió o, si de cas hi manca, el que en resulti d'establir la proporció entre la superfície o
el volum de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el
volum edificats una vegada que aquelles que s'han construït.

En cas que no s’especifiqui  el nombre de plantes, caldrà atenir-se, per tal  d’establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part
del preu just que correspongui al valor del terreny. Si el valor cadastral assignat al terreny és
inferior, aquest prevaldrà.

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.

Es proposa modificar l’article 15. (ara article 10) per tal de substituir la referència a
l’acreditació de l’impost per la de meritament

Allà on diu:

Article 15. Acreditació 
1. L'impost s'acredita:
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Ha de dir:
Article 10. Meritament 
1. L’impost ens merita:

Es proposa un nou punt 3 a l’article 15 (ara article 10), abans recollit a l’eliminat
article 9

3.El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que
grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre
la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió
igualment anterior  d'un dret  real  de gaudi  limitador  del  domini  sobre aquest  i  la  data de
realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any.

Es proposen nous apartats  c) i  d)  al  punt 2   de l’article  15 (ara article  10) per
determinar la data de transmissió en supòsits no previstos fins ara 

c)  En  les  transmissions  per  subhastes  judicials  o  administratives,  la  data  del  decret
d'adjudicació que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.

Es proposa modificar el títol de l’article 16 (ara article 11) per esmentar el tema
desenvolupat per l’article

Allà on diu:

Article 16 

Ha de dir:

Article 11. Nul·litat de la transmissió

Es proposa modificar l’article 17 (ara article 12) agrupant la regulació inclosa en
altres articles relativa a la gestió de l’impost 

Allà on diu:

Article 17 . Gestió de l’impost
1. Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  d'aquest  Ajuntament  una
declaració segons el model que aquest ha determinat, on es contindran els elements de relació
tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
2.Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data de
l’acreditació  de l'impost:
Quan es tracti d'actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils
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.
3. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi figurin els actes o els contractes que
originen la imposició.
4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost la liquidació es practicarà
a la persona a nom de la qual s'hagi presentat la declaració.
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5. Aquesta persona estarà obligada a satisfer-la i només serà possible la divisió de la quota
meritada quan es presenti una declaració per a cadascun dels subjectes passius obligats al
pagament.
6. En el cas de que el terreny  es trobi situat en una via sense denominació oficial, s'aportarà
croquis o un plànol de la situació de la finca on s'indiqui la localització exacte.

Ha de dir:

Article 12 . Gestió de l’impost
1. Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  d'aquest  Ajuntament  una
declaració segons el model que aquest ha determinat, on es contindran els elements de relació
tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
2.Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data de
l’acreditació  de l'impost:
Quan es tracti d'actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils
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.
3. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi figurin els actes o els contractes que
originen la imposició.
4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost la liquidació es practicarà
a la persona a nom de la qual s'hagi presentat la declaració.
5. Aquesta persona estarà obligada a satisfer-la i només serà possible la divisió de la quota
meritada quan es presenti una declaració per a cadascun dels subjectes passius obligats al
pagament.
6. En el cas de que el terreny  es trobi situat en una via sense denominació oficial, s'aportarà
croquis o un plànol de la situació de la finca on s'indiqui la localització exacte.
7. Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant el
termini d'ingrés i els recursos corresponents.
8.  Per  raons  de  cost  i  eficàcia,  tant  sols  es  practicaran  liquidacions  quan  resultin  quotes
liquides superiors a 6 euros.
9. Qualsevol notificació intentada en el darrer domicili declarat pel contribuent, i mentre no se
n’hagi comunica el canvi, serà eficaç en dret i amb caràcter general a tots els efectes.
10.  Independentment  del  que  es  disposa  en l'apartat  primer  de  l'article  12,  també estan
obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis
que els subjectes passius:
En els  supòsits  establerts  en la  lletra a)  de l'article  7è d'aquesta  ordenança,  sempre que
s'hagin produït  per negoci jurídic  entre vius,  el  donant o la  persona que constitueixi  o es
transmeti el dret real de què es tracti.
En els supòsits establerts a la lletra b) d'aquest article, el comprador o la persona a favor de la
qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
10. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de
cada trimestre, una relació o un índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en
el trimestre anterior, i en què s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin
de relleu l'execució del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins el mateix termini, una relació dels documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats
per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquesta apartat s'entén sense
perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària.

11. 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.

12. 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
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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.

Es proposa suprimir els articles 18,21,22 i 23  per integració a l’art.17 (ara art.12) 

Article 18 
les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant el termini

d'ingrés i els recursos corresponents.

Article 21
1. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost la declaració/liquidació es
practicarà a la persona al  nom de la qual  s’hagi  presentat  la  declaració. Aquesta persona
estarà obligada a satisfer-la i només serà possible la divisió de la quota meritada quan es
presenti una declaració per a cadascun dels subjectes passius obligats al pagament.
2. Qualsevol notificació intentada en el darrer domicili declarat pel contribuent, i mentre no se
n’hagi comunica el canvi, serà eficaç en dret i amb caràcter general a tots els efectes.

Article 22 
1. Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, 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 establerts en la lletra a) de l'article 6è d'aquesta ordenança, sempre que
s'hagin produït  per negoci jurídic  entre vius,  el  donant o la  persona que constitueixi  o es
transmeti el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits establerts a la lletra b) d'aquest article, el comprador o la persona a favor de
la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

Article 23 
Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o un índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el
trimestre anterior, i en què s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de
relleu l'execució  del  fet  imposable  d'aquest  impost,  amb excepció  feta dels  actes d'última
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins el mateix termini, una relació dels documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats
per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquesta apartat s'entén sense
perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària.

Es  proposa  suprimir  l’article  19  per  redundància  amb  el  regulat  a  l’Ordenança
General

Article 19
El procediment de presentació i ingrés de les declaracions/liquidacions i autoliquidacions serà
el del règim general de presentació i ingrés de les declaracions/liquidacions i autoliquidacions
dels tributs municipals regulat a l’Ordenança general de gestió i inspecció tributària.

Es  proposa  modificar  l’article  Article  20.  Presentació  extemporània
d’autoliquidacions  (ara  article  13)  per  tal  de  mostrar  més  clarament  les
conseqüències de la presentació extemporània de declaracions i el règim de sancions
aplicable d’autoliquidacions (ara article 13)

Allà on diu:

Article 20. Presentació extemporània d’autoliquidacions
Les  quotes  resultants  d’autoliquidacions  presentades  després  d’haver  transcorregut  els
terminis previstos en aquesta Ordenança, s’incrementaran amb els recàrrecs següents:
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 En el termini de 3 mesos recàrrec del  5%
 Entre 3 i 6 mesos, recàrrec del 10%
 Entre 6 i 12 mesos, recàrrec del 15% 
 Després de 12 mesos, recàrrec del 20% 

En  les  autoliquidacions  presentades  després  de  12  mesos,  a  més  del  recàrrec  anterior,
s’exigirà interessos de demora.
Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al temps de la presentació de l'autoliquidació
extemporània,  a  més  dels  recàrrecs  previstos  en  el  punt  1,  s’exigirà  el  recàrrec  de
constrenyiment.

Ha de dir:

Article 13. Recàrrec d’extemporaneïtat i sancions 
1. Si la presentació de la declaració s’efectua un cop transcorregut el termini previst a l'article
12 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 presenta la declaració.

2. Constitueix infracció tributària tipificada a l‟article 192 de la Llei general tributària,  no
presentar la declaració dins els terminis assenyalats. 

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de
les sancions que per les mateixes infraccions corresponguin en cada cas, s‟ha d‟aplicar el
règim regulat en la Llei general tributària i en el Reial Decret 2063/2004, de 15 d‟octubre,
regulador del règim sancionador tributari. 

Es proposa suprimir l’article 24 i 25 per redundància amb el legislat a la LGT 

Article 24. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es faran d'acord amb el que es preveu en la Llei general
tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades
per al seu desenvolupament.

Article 25. Infraccions i sancions
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.

Es proposa  suprimir  la  Disposició  transitòria  perquè el  regulat  fins  ara  ja  queda
recollit a la nova disposició addicional
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Disposició transitòria
Els elements d’aquest impost podrà ser objecte de modificació en el cas de que per llei o
qualsevol altre norma de rang s’aprovin modificacions que afectin a aquests elements.

Es  proposa  modificar  la  disposició  addicional  per  tal  de  recollir  adequadament
l’impacte de la modificació de normes posteriors 

Allà on diu

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de rang
legal que afectin qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit
d’aquesta Ordenança.

Ha de dir:

Disposició addicionals.  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.

OF 1.5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es  proposa  modificar  l’article  11  punt  5  per  tal  d’augmentar  els  coeficients  de
situació en un 4,50%

Allà on diu:

Article 11. Coeficients de ponderació de la situació del local

5.  Sobre  les  quotes  incrementades  per  aplicació  del  coeficient  assenyalat  a  l'article  10
d'aquesta ordenança i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local
en què es desenvolupa l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:

Categoria fiscal de les vies 
públiques

Coeficient aplicable

Primera
Segona
Tercera
Quarta

3,344
2,974
2,745
2,506

Ha de dir:

Article 11. Coeficients de situació

5.  Sobre  les  quotes  incrementades  per  aplicació  del  coeficient  assenyalat  a  l'article  10
d'aquesta ordenança i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local
en què es desenvolupa l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:

Categoria fiscal de les vies 
públiques

Coeficient aplicable
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Primera
Segona
Tercera
Quarta

3,494
3,108
2,868
2,619

Es proposa modificar l’article 4 remetent a la LGT i a l’OGT per evitar reproduccions 
literals d’altres normes

Allà on diu:

Article 4. 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 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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  en  respondran  d’elles
solidàriament i fins al 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.
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.
donat 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.

Ha de dir:

Article 4. 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.

Es  proposa  suprimir  el  punt  2  de   l’article  7  atès  que  les  persones  físiques
classificades a la secció segona de les tarifes de l’Impost estàn exemptes

Article 7. Bonificacions i reduccions
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50
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per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del
segon  període  impositiu  de  desenvolupament.  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.

Es proposa modificar l’article 8 per tal de clarificar l’exercici d’inici  de gaudiment
dels beneficis fiscals

Allà on diu:

Article 8. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 6è i 7è
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, juntament amb la declaració
d'alta en l'impost, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o 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'acreditació  del  tribut  haguessin  concorregut  els  requisits  legalment  exigibles  per  al
gaudiment de l'exempció.
3.  Les  reduccions  regulades  en  els  apartats  3  i  6  de  l’article  anterior  es  concediran  per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà l’exercici des
del  qual  el  benefici  s’entén  concedit  i  el  percentatge  de  reducció  i  inclourà,  si  escau,  el
reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.

Ha de dir:

Article 8. Procediment de concessió de beneficis fiscals 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat regulats als
articles  6t  i  7è  d’aquesta  ordenança,  quan  no  tinguin  regulat  un  termini  específic  de
presentació,  s'han  de  presentar  durant  el  primer  trimestre  de  l'any  o  juntament  amb  la
declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans
que la  liquidació corresponent adquireixi  fermesa tindran efectes des de l'inici  del  període
impositiu  a  què  es  refereix  la  sol·licitud,  sempre  que  en  la  data  de  meritació  del  tribut
haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.

2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la
data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació.
Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.

Es proposa canviar el nom de l’article 10 per tal d’esmenar error en la nomenclatura
de l’article i afegir un punt 3 per tal de recollir quin serà el coeficient de ponderació
quan no es conegui el volum de negoci

Article 10. Coeficient de ponderació
3. Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci
per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb
aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.

Es proposa  modificar el punt 2 de l’article 10 per tal de mantenir la coherència en les
referències a l’articulat
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Allà on diu:

2. A l'efecte 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.

Ha de dir:

2. A l'efecte 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 6  d’aquesta
ordenança.

Es  proposa  canviar  text  del  títol  a  l’article  11     pe  r  tal  de  diferenciar  millor  del  
coeficient de ponderació de la xifra de volum de negoci

Allà on diu:

Article 11. Coeficient de ponderació de la situació del local

Ha de dir:

Article 11. Coeficients de situació 

Es proposa modificar els punts 6 i 7 de l’article 13  relatius a la gestió de l’impost
fent remissió a la LGT 

Allà on diu:

Article 13. Normes de gestió de l'impost
6. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats per la  Llei
58/2003,  de 17 de desembre, general tributària.

7.  Passat  el  període  voluntari  de  cobrament  sense  haver  efectuat  el  pagament,  el  deute
s’incrementarà amb un recàrrec del 5 per cent si es paga abans de rebre la providència de
constrenyiment o del 10 per cent si s’abona dins del termini ordinari de pagament en període
executiu establert per l’article 62.5 de la Llei general tributària, o del 20 per cent més els
interessos de demora corresponents, si el pagament s’efectua passat aquest termini (art.26 i
28 de la Llei general tributària.

Ha de dir:

Article 13. Normes de gestió de l'impost
6. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats per la  Llei
58/2003,  de 17 de desembre, general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el
període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els
termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

7. Les quantitats degudes meriten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute
en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el recàrrec de
constrenyiment ordinari,  però no quan sigui  exigible  el  recàrrec executiu  o  el  recàrrec de
constrenyiment reduït.
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El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què es meriti, fixat conforme a allò que
disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària.
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OF 2.1 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS I PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Es proposa modificar l’epígraf 4. de les tarifes, per adequar les tarifes al cost del
servei

Allà on diu:

Epígraf 4. Serveis de la Guàrdia Urbana
1. Certificats de serveis de la Policia Local:
a) Que requereixin, només, gestió administrativa 11,20
b) Que requereixin  informes amb inspecció ocular 39,20
2. Tràmits autorització targeta d’armes de 4a (armes pneumàtiques) 29,00
3. Informes d'accident de trànsit:
a) Full d’informació d’accidents 45,00
b) Plec d’investigació d’accidents 62,00

Vigilància especial
1. Celebració d'espectacles, per hora o fracció i guàrdia 44,80
2. Pas de grans transports, pas de caravanes i altres activitats, per hora , fracció i
guàrdia 51,50

Ha de dir:

Epígraf 4. Serveis de la Guàrdia Urbana
1. Certificats de serveis de la Policia Local:
a) Que requereixin, només, gestió administrativa 12,00
b) Que requereixin  informes amb inspecció ocular 41,00
2. Tràmits autorització targeta d’armes de 4a (armes pneumàtiques) 30,00
3. Informes d'accident de trànsit:
a) Full d’informació d’accidents 47,00
b) Plec d’investigació d’accidents 64,00

Vigilància especial
1. Celebració d'espectacles, 1era. Hora o fracció i guàrdia 58,00
2. Celebració d'espectacles, per hora o fracció següent i guàrdia 58,00
3. Pas de grans transports, pas de caravanes i altres activitats, per hora , fracció i
guàrdia 58,00
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OF 2.7 TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES 
I ALTRES RESIDUS MUNICIPALS

Es proposa modificar l’article 7,  per adequar la tarifa al cost dels servei

Allà on diu:

Article 7. Tarifa
Les bases i tarifes d’aquesta taxa seran anuals:
Per cada habitatge particular 121,40

Ha de dir:

Article 7. Tarifa
Les bases i tarifes d’aquesta taxa seran anuals:
Per cada habitatge particular 135,00
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OF  2.8  TAXA  PER  RETIRADA  DE  VEHICLES  ABANDONATS  O  ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I PER RETIRADA DE BÉNS
MOBLES DE LA VIA PÚBLICA

Es proposa modificar  l’article 1 per tal dedelimitar més clarament l’àmbit d’actuació
de la taxa 

Allà on diu:

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRHL), de conformitat amb el
que  disposen els  articles  15  a  19 d'aquest  text  legal,  l'Ajuntament  estableix  la  taxa  per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via publica ,
que es regirà per la present Ordenança.

Ha de dir:

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRHL), de conformitat amb el
que  disposen els  articles  15  a  19 d'aquest  text  legal,  l'Ajuntament  estableix  la  taxa  per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via publica i
per retirada de béns mobles de la via pública, que es regirà per la present Ordenança.

Es proposa modificar els punts 1 i 2 de l’article 2 per tal de delimitar més clarament
el fet imposable

Allà on diu:

Article 2. Fet imposable 
1. El fet imposable el determina la prestació del servei de retirada, immobilització o dipòsit
del  vehicle,  contenidors  o  altres  béns  mobles  que  infringeixin  el  disposat  en  les  normes
circulatòries i en les Ordenances municipals.
2. També es meritaran despeses per la custòdia de vehicles la mobilització dels quals ordeni
qualsevol  autoritat  fins  a  la  seva  retirada  per  les  persones  interessades,  incloent  les
immobilitzacions de vehicles per procediments mecànics.

Ha de dir:

Article 2. Fet imposable 
1. El  fet  imposable  el  determina la  prestació  del  servei  de retirada,  o dipòsit  del  vehicle,
contenidors o altres béns mobles que infringeixin el disposat en les normes circulatòries i en
les Ordenances municipals.
2. També es produirà el fet imposable per la custòdia de vehicles la mobilització dels quals
ordeni qualsevol autoritat fins a la seva retirada per les persones interessades, incloent les
immobilitzacions de vehicles per procediments mecànics.

Es proposa un nou punt 5 a  l’article 2, per deixar clar l’existència del període de
mancança en el text de l’ordenança
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5. Pel que fa al dipòsit de vehicles o béns mobles, el subjecte passiu disposa d'un període de
mancança de 6 hores posteriors a l'entrada del vehicle o del bé moble en el dipòsit, per a la
seva retirada.

Es proposa modificar el punt 1 de l’article 3 per clarificar el moment de naixement de
l’obligació de contribuir

Allà on diu:

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei de grua, considerant-se així quan la
prestació del servei s'ha produït sempre que la grua es trobi present i s'hagin iniciat els tràmits
administratius, encara que, a sol·licitud del conductor o propietari del vehicle no es realitzés el
trasllat del vehicle al dipòsit.

Ha de dir:

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei de grua, considerant-se així a partir
del  moment  en  què  es  produeix  l’enganxament  del  vehicle,  encara  que,  a  sol·licitud  del
conductor o propietari del vehicle no es realitzés el trasllat del vehicle al dipòsit.

Es proposa modificar l’article 4, per tal que guardi coherència amb la nomenclatura
empleada a l’ordenança

Allà on diu:

Article 4. Tarifes 
1. Les taxes per la retirada i la immobilització de vehicles i objectes de la via pública són les
que consten en l’annex d’aquesta ordenança.
2.  La  retirada  d'altres  tipus  de  vehicles  i  béns  mobles  no  inclosos  en  la  tarifa  anterior
(camions, autobusos, contenidors, etc...), quan per les pròpies característiques del vehicle o
bé moble hagi de realitzar-se per empreses especialitzades, comportarà el pagament del cost
íntegre del servei d'acord amb la facturació de l'esmentada empresa.

Ha de dir:

Article 4. Tarifes 
1. Les taxes per la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles i objectes de la via pública són les
que consten en l’annex d’aquesta ordenança.
2. La retirada que per les pròpies característiques del vehicle o del bé moble hagi de realitzar-
se per empreses especialitzades comportarà el pagament del cost íntegre del servei d'acord
amb la facturació de l'esmentada empresa.

Es proposa modificar l’article 5, per tal de recollir la definició del subjecte passiu en
tots els casos possibles on neix l’obligació de contribuir

Allà on diu:
Article 5. Subjecte passiu 
Són subjectes passius els propietaris i, subsidiàriament, els que acreditin títol justificatiu del
legítim ús o possessió del vehicle o contenidor o altre bé moble, que estiguin obligats a fer el
pagament de les tarifes que s'assenyalin amb independència de la multa que correspongui
segons la infracció comesa.
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Ha de dir:

Article 5. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius els propietaris i, subsidiàriament, els que acreditin títol justificatiu del
legítim ús o possessió del vehicle o contenidor o altre bé moble, que estiguin obligats a fer el
pagament de les tarifes que s'assenyalin amb independència de la multa que correspongui
segons la infracció comesa.
2. També es considerarà subjecte passiu en el cas de l’obligació de contribuir en l’apartat
tercer de l’article 3 al sol·licitant del servei.

Es  proposa  modificar  l’article  6  per  tal  de  reflectir  més  adequadament  el
funcionament del servei

Allà on diu:

Article 6. Normes de gestió i recaptació 
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa
es  fa  efectiu  a  l'oficina  corresponent  contra  el  lliurament  d'un  comprovant  que  dóna
l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament
als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la tresoreria municipal amb la
periodicitat que determini l'Ajuntament.

Ha de dir:

Article 6. Normes de gestió i recaptació 
L'import de la taxa es fa efectiu contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'Ajuntament o
mitjançant un sistema automàtic. 

Es proposa modificar l’article 7, fent remissió a la LGT i l’DGT

Allà on diu:

Article 7. Infraccions i sancions 
1  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 conseqüents d'acord amb les disposicions legals vigents.
2.  En  tot  allò  relatiu  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries  i  de  les  seves  sancions
corresponents, s'actuarà d'acord amb el que disposen els articles 181 i següents de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, general tributaria, i, en allò que calgui, amb el que disposa la Llei
18/2009, de 23 de novembre que modifica el  text articulat de la Llei sobre transit, circulació
de vehicles a motor i  seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
marc, en matèria sancionadora.

Ha de dir:

Article 7. Infraccions i sancions 
Les infraccions tributàries que es detecti o es cometin en els procediments de gestió, inspecció
i recaptació d’aquest tribut es tipificaran i sancionaran d’acord amb allò que es preveu a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.»
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Es proposa modificar l’annex de tarifes, per adequar-les al cost del servei

Allà on diu:

TARIFES 

Cotxe grua, per servei
a) Per la retirada de motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes, 46,00
b) Per la retirada d'automòbils tipus turisme, quadricicles lleugers, furgonetes, tot terreny i
altres vehicles de característiques anàlogues amb un tonatge fins a 2.500 kg, 109,00
c) Per la retirada de furgons, camions, tractors, remolcs, autocaravanes i altres vehicles de
característiques anàlogues amb tonatge fins a 5.000 kg, 147,00
d) Per la retirada de tota classe de vehicles amb un tonatge superior a 5.000 kg,les quotes
seran les assenyalades en el punt anterior, incrementades en 12,00 euros per cada 1.000 kg o
fracció que ultrapassi dels 5.000 kg.
f) e) Contenidors 212,00
Mercaderies i objectes similars retirats de la via pública 46,65

Per enganxament sense desplaçament fins al dipòsit per a tot tipus de vehicles 
automòbil de quatre o més rodes                                                                                    

46,00
La tarifa per enganxament sense desplaçament, s'acreditarà un cop les rodes davanteres o
posteriors del cotxe infractor hagin estat aixecades del terra, i el propietari o conductor sol·liciti
el desenganxament, el que es farà sempre que s'hagi satisfet.

Per dipòsit de vehicles
1. Es disposa d'un període de mancança de 6 hores posteriors a  l'entrada del vehicle en el
dipòsit, per a la seva retirada. Passat aquest període les tarifes seran les següents:
2. Tarifa horària:
a) Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes 1,10
b) Turismes, quadricicles lleugers, camions i similars, fins a 3.500 kg de  PMA 1,30
c) Tota classe de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg 1,60
3. Per dipòsit d'altres objectes: 
a) Contenidors 1,66
b) Objectes diversos, per m3 d'espai 0,36
4. Tarifa diària
a) Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes 11,00
b) Turismes, quadricicles lleugers, camions i similars, fins a 3.500 kg de PMA 15,00
c) Tota classe de vehicles amb, PMA superior a 3.500 kg 15,00
5. Per dipòsit d'altres objectes:
a) Contenidors 15,88
b) Objectes diversos, per m3 d’espai 3,00

6. A les  zero hores del  dia  següent a l’ingrés en el  dipòsit,  s’acreditarà la  taxa per dies
complets,la qual cosa se sumarà  a la calculada per hores del primer dia de dipòsit.

7. Per la recuperació de vehicles que hagin estat retirats de la via pública i traslladats al dipòsit
municipal per presentar símptomes d'abandonament                                                             

53,00
8. Per la cessió voluntària a l’Ajuntament de Granollers de la propietat d’aquells vehicles que
tinguin obert o en curs expedient administratiu per abandó en lloc públic, als efectes de gestió
del  desballestament,  descontaminació  i  baixa  definitiva  en  els  arxius  de  la  DGT.

 27,00

Ha de dir:

TARIFES 
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1. Cotxe grua, per servei
a) Per la retirada de motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes, 48,00
b) Per la retirada d'automòbils tipus turisme, quadricicles lleugers, furgonetes, tot terreny i
altres vehicles de característiques anàlogues amb un tonatge fins a 2.500 kg, 110,00
c) Per la retirada de furgons, camions, tractors, remolcs, autocaravanes i altres vehicles de
característiques anàlogues amb tonatge fins a 5.000 kg, 150,00
d) Per la retirada de tota classe de vehicles amb un tonatge superior a 5.000 kg,les quotes serà
un import variable corresponent a l’import de la factura emesa per la grua externa contractada
per realitzar el servei.
e) Contenidors 215,00
f) Mercaderies i objectes similars retirats de la via pública 48,00

2. Per enganxament sense desplaçament fins al dipòsit per a tot tipus de vehicles 
automòbil de quatre o més rodes                                                                   46,00
* La tarifa per enganxament sense desplaçament, s'acreditarà un cop les rodes davanteres o
posteriors del  vehicle  infractor  hagin estat  aixecades del  terra,  i  el  propietari  o conductor
sol·liciti el desenganxament, el que es farà sempre que s'hagi satisfet la taxa.

3. Per dipòsit de vehicles o béns mobles
1. Transcorregut el període de mancança de 6 hores posteriors a l'entrada del vehicle o del bé
moble en el dipòsit per a la seva retirada, les tarifes seran les que es detallen en els apartats
següents:

2. Tarifa horària:
a) Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes 1,20
b) Turismes, quadricicles lleugers, camions i similars, fins a 3.500 kg de  PMA 1,40
c) Tota classe de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg 1,70

3. Per dipòsit d'altres objectes: 
a) Contenidors 1,70
b) Objectes diversos, per m3 d'espai 0,40

4. Tarifa diària
a) Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes 11,00
b) Turismes, quadricicles lleugers, camions i similars, fins a 3.500 kg de PMA 15,00
c) Tota classe de vehicles amb, PMA superior a 3.500 kg 15,00

5. Per dipòsit d'altres objectes:
a) Contenidors 17,00
b) Objectes diversos, per m3 d’espai 3,50

6. A les  zero hores del  dia  següent a l’ingrés en el  dipòsit,  s’acreditarà la  taxa per dies
complets,la qual cosa se sumarà  a la calculada per hores del primer dia de dipòsit.

7. Per la recuperació de vehicles que hagin estat retirats de la via pública i traslladats al dipòsit
municipal per presentar símptomes d'abandonament                                             53,00
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OF 2.10 TAXA DE LLICÈNCIES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Es proposa modificar l’article 2 per tal de definir amb   major   claredat el fet imposable   
de la taxa,

Allà on diu:

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat de tramitació, comprovació, enregistrament
i emissió de les autoritzacions relatives a talls i ocupacions transitòries de la via pública i per la
utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal.
2. No es gravaran els aprofitaments per ocupació de la via pública, que es realitzin per les
entitats  inscrites  en el  registre  d'entitats  de  l'Ajuntament  de  Granollers,  per  la  celebració
d'esdeveniments a la via pública, socials culturals, benèfics, o de promoció del municipi.

Ha de dir:

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atorgament de la llicència
relativa  a  talls  i  ocupacions  transitòries  de  la  via  pública  i  per  la  utilització  privativa  i
aprofitament especial del domini públic municipal.
2. No constitueix  fet  imposable,els aprofitaments per ocupació de la  via pública  per actes
socials, culturals, benèfics o de promoció del municipi, realitzats sense finalitat lucrativa, per
entitats inscrites en el registre d'entitats de l'Ajuntament de Granollers

Es proposa modificar l’article 4 per tal de delimitar més clarament els responsables
tributaris.

Allà on diu:

Article 4. Responsables
Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques o jurídiques a qui es refereixen l'article 42 de la Llei general tributària.

Ha de dir:

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.

Es proposa modificar l’article 7, fent remissió a la LGT l a l’OGT

Allà on diu:

Article 7. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança,  resultin  procedents,  s’aplicarà el  que disposin els  articles 52 a 62 de
l’Ordenança general de gestió tributària.

Ha de dir:
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Article 7. Infraccions i sancions 
Les infraccions tributàries que es detecti o es cometin en els procediments de gestió, inspecció
i recaptació d’aquest tribut es tipificaran i sancionaran d’acord amb allò que es preveu a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.

Es proposa modificar l’apartat e) i  f)  del  punt 1 de les tarifes.  Adequació de les
tarifes al cost del servei prestat

Allà on diu:

TARIFES

1. Permisos de tancament de carrers, ocupació de via pública:

e)  Per  ocupació  i  tancament  de  carrer,  amb  presència  de  guàrdia,  per  hora  o  fracció.
55,62 

f) Per ocupació i tancament de carrer, amb presència de guàrdia, en un carrer o tram de carrer
amb estacionament regulat "zona blava", per hora o fracció. 55,62

Ha de dir:

TARIFES

1. Permisos de tancament de carrers, ocupació de via pública:

e)  Per  ocupació  i  tancament  de  carrer,  amb  presència  de  guàrdia,  per  hora  o  fracció.
58,00 

f) Per ocupació i tancament de carrer, amb presència de guàrdia, en un carrer o tram de carrer
amb estacionament regulat "zona blava", per hora o fracció. 58,00
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OF 2.11 TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

Es proposa modificar l’article 1 per tal de delimitar més clarament l’àmbit d’actuació
de la taxa eliminant la referència a aspectes no fiscals i aquells aspectes a regular en
el fet imposable.

Allà on diu:

Article 1. Fonament i naturalesa 
1. A l'empara del previst als articles 57 i 20.3. 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per
l'estacionament de vehicles  de tracció  mecànica destinats  al  servei  particular  o públic,  als
espais de la ciutat que es detallen tot seguit:

a) Els especialment reservats per a zona d'estacionament regulat mitjançant parquímetres, en
les condicions següents:
Aquest taxa tindrà efecte als períodes següents:
De dilluns a dissabte: matí, de 8 a 14 h; tarda, de 16 a 20 h, amb un marge de 5 minuts
respecte a les hores d'inici i acabament d'aquests períodes. S'exceptuen els dissabtes del mes
d'agost i els festius de tot l'any.
Únicament  podran estacionar  vehicles  que tinguin  com a màxim 1,82 m d'amplada i  una
longitud màxima de 5 m. No s'hi podran estacionar les motocicletes, els ciclomotors de dues
rodes ni tots els vehicles de dimensions superiors a les esmentades.
b) Solars i altres zones o espais públics on estigui permès l'estacionament de camions de grans
dimensions, vehicles especials i vehicles industrials de qualsevol mena. 
c) Reserves d'aparcament a la via pública per a establiments de característiques especials,
hotels, centres sanitaris, centres escolars o educatius, organismes públics, centres culturals o
recreatius, alimentació amb servei a domicili, paqueteria i distribució de mercaderies etc...

Ha de dir:

Article 1. Fonament i naturalesa 
1. A l'empara del previst als articles 57 i 20.3. 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per
l'estacionament de vehicles  de tracció  mecànica destinats  al  servei  particular  o públic,  als
espais de la ciutat que es detallen tot seguit:

a) Els especialment reservats per a zona d'estacionament regulat mitjançant parquímetres.
b) Solars i altres zones o espais públics on estigui permès l'estacionament de camions de grans
dimensions, vehicles especials i vehicles industrials de qualsevol mena. 
c) Reserves d'aparcament a la via pública per a establiments de característiques especials,
hotels, centres sanitaris, centres escolars o educatius, organismes públics, centres culturals o
recreatius, alimentació amb servei a domicili, paqueteria i distribució de mercaderies.

Es proposa modificar l’article 2, per tal de aconseguir una reacció coherent amb la
nova definició de l’article 1 i el més sintètica possible.

Allà on diu:

Article 2. Fet imposable
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es
produeix per l'estacionament de:
a) Vehicles de tracció mecànica destinats al servei particular o públic, als espais de la ciutat
especialment reservats per a zones d'estacionament regulat mitjançant parquímetres.
b) Vehicles de tracció mecànica a les zones de reserva d'aparcament per a establiments de
característiques especials.
c) Camions, remolcs, màquines i vehicles especials als solars o espais de titularitat municipal
habilitats. 
d) Auto-taxis i altres vehicles de lloguer.

2. Als efectes d'exigibilitat de la taxa s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un
vehicle la durada del qual sobrepassi dos minuts, sempre que aquesta no estigui motivada per
imperatius de la circulació.

3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança l'estacionament dels vehicles
següents:
a) Els vehicles auto-taxis quan el conductor hi sigui present.
b) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, i els particulars utilitzats per personal
adscrits  a  organismes  de  l'Estat,  la  comunitat  autònoma  o  les  entitats  autònomes,
ajuntaments, que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis
públics de la seva competència, quan estiguin desenvolupant els serveis esmentats.
c) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària de la Seguretat Social o la Creu Roja, i les
ambulàncies, que es trobin prestant servei.
d) Els vehicles utilitzats per persones disminuïdes físiques, degudament identificats.
e) Els vehicles que es trobin degudament identificats amb la targeta de resident i  dins les
condicions d'ús que aquesta autoritzi.
f) Els vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia extesa (REEV), vehicles
híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres.
g) Els vehicles amb pila de combustible (FCEV).
h) El vehicles d'hidrogen (HICEV).
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.

Ha de dir:

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es
produeix per:
a) L’estacionament de vehicles de tracció mecànica destinats al servei particular o públic, als
espais  de la  ciutat  especialment reservats  per a zones d'estacionament regulat  mitjançant
parquímetres.
b) L’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les zones de reserva d'aparcament per a
establiments de característiques especials.
c) L’estacionament de camions, remolcs, màquines i vehicles especials als solars o espais de
titularitat municipal habilitats. 
d) L’estacionament d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer.

2. Als efectes d'exigibilitat de la taxa s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un
vehicle la durada del qual sobrepassi dos minuts, sempre que aquesta no estigui motivada per
imperatius de la circulació.

3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança l'estacionament dels vehicles
següents:
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a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, i els particulars utilitzats per personal
adscrits  a  organismes  de  l'Estat,  la  comunitat  autònoma  o  les  entitats  autònomes,
ajuntaments, que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis
públics  de  la  seva  competència,  quan  estiguin  desenvolupant  els  serveis  esmentats  i
degudament identificats.
b) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària de la Seguretat Social, i les ambulàncies, que
es trobin prestant servei.
c) Els vehicles utilitzats per persones disminuïdes físiques, degudament identificats.
d) Els vehicles que es trobin degudament identificats amb la targeta de resident i  dins les
condicions d'ús que aquesta autoritzi.
e)  Els vehicles de zero emissions que disposin i exhibeixin en el vehicle el distintiu ambiental
emès per la Direcció General de Trànsit per a vehicles de zero emissions ( «0 emisiones» ).

Es  proposa  modificar  l’article  3,  per  tal  de  sistematitzar  i  clarificar  la  figura  del
subjecte passiu.

Allà on diu:

Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents:
a) Els conductors que estacionen els vehicles en espais especialment reservats per a zona
d'estacionament  regulat,  o  en solars  o  espais  de  titularitat  municipal  d'acord  amb el  que
disposa l'article 1r.
b) Les empreses titulars de la reserva d'estacionament 
c) Estan solidàriament obligats al pagament els propietaris o titulars dels vehicles

Ha de dir:

Article 3. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius de la taxa:
a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles estacionats en les vies
públiques, en les zones reservades a l’efecte.
b) En els estacionaments de duració il·limitada, les persones que figuren com a titulars dels
vehicles en el permís de circulació.
2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori  la titularitat del  conductor,  es
liquidarà la taxa al titular del permís de circulació del vehicle.

Es  proposa  un  nou  article  4,  per  tal  de  delimitar  clarament  els  responsables
tributaris.

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."

Es proposa modificar  l’article  4,  per tal  d’esmenar  la  referència  a la  duració  de
l’estacionament.
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Allà on diu:

Article 4. Beneficis fiscals
L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la
taxa quant sol·licitin autorització per estacionar amb duració limitada determinats vehicles,
sempre  que  l'estacionament  sigui  necessari  per  als  serveis  públics  de  comunicacions  que
explotin directament i per altres usos que immediatament interessin en la seguretat ciutadana
o a la defensa nacional.
No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació de la deute.

Ha de dir:

Article 5. Beneficis fiscals
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a estacionar amb duració  il.limitada determinats vehicles,
sempre  que  l’estacionament  sigui  necessari  per  als  serveis  públics  de  comunicacions  que
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana
o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Es proposa modificar  l’article 5, per tal de fixar la quota cas que el carrer no quedi
definit expressament en l’annex

Allà on diu:

Article 5. Quota tributària
1. La quantia exigible serà la que resulti d'aplicar les tarifes contingudes en l’annex adjunt a
aquesta ordenança.
2.  Si  el  temps  d'estacionament  del  vehicle  sobrepassa  el  temps  autoritzat,  es  podrà
regularitzar la situació, abonant, en el termini d'una hora, l'import de 6 euros, mitjançant els
procediments previstos d'anul·lació de denúncies.

Ha de dir:

Article 6. Quota tributària
1. La quantia exigible serà la que resulti d'aplicar les tarifes contingudes en l’annex adjunt a
aquesta ordenança.
2. Serà aplicable la tarifa de la zona C regulada a l’epígraf 1 de tarifes per a aquells carrers
amb  estacionament  en  superfície  regulat  mitjançant  parquímetres  que  no  apareguin
expressament detallats en el mencionat epígraf. 
3.  Si  el  temps  d'estacionament  del  vehicle  sobrepassa  el  temps  autoritzat,  es  podrà
regularitzar la situació, abonant, en el termini d'una hora, l'import de 6 euros, mitjançant els
procediments previstos d'anul·lació de denúncies.

Es proposa modificar l’article 7, per tal de garantir la coherència amb l’Ordenança de
circulació,  eliminant  la  possibilitat  de  considerar  com  a  vàlides  matricules
introduïdes amb errors.

Allà on diu:

Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa  s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà de la manera següent:
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
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amb  aquesta  finalitat  o  mitjançant  nous  sistemes  tècnics  o  tecnològics  que  s'hi  puguin
implantar.
3. Quan es tracti de concessions d'aprofitaments de l'epígraf 3 de l'annex de tarifes que ja
estiguin autoritzades i incloses en els padrons o matrícules  d'aquesta taxa, el seu pagament
es realitzarà per anys naturals, en els períodes i oficines bancàries establerts en el calendari
fiscal anual .
4. Quan es tracti de noves concessions d'aprofitaments incloses a l'epígraf 3 de l'annex de
tarifes,  quan  el  dia  d'inici  no  coincideixi  amb  l'any  natural  ,  les  quotes  es  calcularan
proporcionalment al nombre de mesos naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici
de l'aprofitament.  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.

Ha de dir:

Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa  s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà:
a)  En  el  cas  de  l'estacionament  de  vehicles  de  durada  limitada,  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.
3. Quan es tracti de llicència d'aprofitaments que ja estiguin autoritzades i incloses en els
padrons o matrícules  d'aquesta taxa, el seu pagament es realitzarà per anys naturals, en els
períodes i oficines bancàries establerts en el calendari fiscal anual .
4.  Quan es tracti de noves llicències  d'aprofitaments , quan el dia d'inici no coincideixi amb
l'any natural , les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de mesos naturals que
resten per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'aprofitament. Quan el pagament es faci pels
parquímetres l’usuari haurà d’introduir la matrícula del vehicle

Es proposa suprimir  l’apartat  c)  i  d)  de   l’epigraf  3  de les  tarifes,  atès que són
supòsits que no es creu oportú gravar.

Epigraf 3
c) Eliminació de l’estacionament al davant de l’accés a centres escolars o educatius, per cada
metre lineal o fracció a l’any                                                                                        31,36
d) Eliminació  de l’estacionament  al  davant  de l’accés a a equipaments  de companyies de
subministraments  de  serveis  públics  essencials,  per  cada  metre  lineal  o  fracció  a  l'any.
31,36

51/58



OF 2.14 TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES
AMB FINALITAT LUCRATIVA

Es proposa modificar el punt 3 de l’article 9, per tal de clarificar que es tracte de
llicències atorgades per terminis superiors a l’any

Allà on diu:

3. Si l'aprofitament especial anual del domini públic autoritzat .............

Ha de dir:

3. Si l'aprofitament especial  del domini públic autoritzat .............
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OF 2.16 TAXA PER L'OCUPACIÓ DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA I
PUBLICITAT

Es proposa modificar el punt 2 de l’epigraf 5, per tal d’unificar el tracte a floristeries i
fruiteries.

Allà on diu:

Epígraf 5. Ocupació de la via pública amb mercaderies o instal·lacions de tipus 
comercial

2. Ocupació de la via pública amb mercaderies o instal·lacions de tipus comercial
a) Floristeries:
 Període anual, per m2 o fracció i any                                                        223,97
 Temporada d’estiu, per m2 o fracció i temporada (del 15/3 al 15/10)             167,99
b) Fruiteries:
 Període anual, per m2 o fracció i any                                                           671,92
 Dies intermitents, per m2 o fracció i dia                                                              2,47

Ha de dir:

Epígraf  5.  Ocupació  de la  via  pública  amb  mercaderies  o  instal·lacions  de  tipus
comercial
2. Ocupació de la via pública amb mercaderies o instal·lacions de tipus comercials:
Floristeries i fruiteries:
a) Període anual, per m2 o fracció i  any     223,97
b) Temporada estiu, per m2 o fracció i temporada (del 15/3 al 15/10)                         167.99
c) Dies intermitents, per m2 o fracció i dia                                                           2,47 
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OF  2.18  TAXA  PER  ENSENYAMENTS  ESPECIALS  A  ESTABLIMENTS  MUNICIPALS  I
SERVEIS ESCOLARS

Es proposa modificar El títol de l’ordenança fiscal 2.18

Allà on diu:

2.18 Taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars

Ha de dir:

2.18  taxa per serveis escolars i esportius i per la realització d’activitats formatives i esportives
en equipaments municipals.

Es proposa suprimir  l’epígraf 3,   per passar la contraprestació d’aquest servei com a  
preu públic 

Epígraf 3. Escola Municipal de Treball
1. Revisió  Mèdica segons tarifa vigent
2Assegurança escolar                                                                                                   1,12
3.Taxa Cicles Formatius de Grau Superior:
a) 1r curs complert                                                                                                   
360,00
b) 2n curs complert                                                                                               360,00
c) Unitat formativa 1r curs                                                                                          25,00
d) Unitat formativa 2n curs                                                                                         25,00
e) Crèdit 1r curs                                                                                                         65,00
f) Crèdit 2n curs                                                                                                         65,00
g) Curs accés a Grau Superior                                                                                   240,00
4. Mesures flexibilitzadores   i actuacions en formació Professional Inicial:
a)   Servei d'assessorament                                                                                        60,00
b)  Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral 
b)1. Per crèdits dels Títols LOGSE                                                                                40,00
b)2. Per Unitat formativa dels Títols LOE                                                                      18,00

Es proposa modificar l’epígraf 5, per adequar l’import de les taxes

Allà on diu:
Epígraf 5. Serveis d'activitats esportives

a) Escoles esportives municipals (anual)                                                           65,00            
d) Programa activitat física per a gent gran i de passejades i caminades per any  18,00            

  

Ha de dir:
Epígraf 5. Serveis  esportius

a) Escoles esportives municipals (anual)                                                           67,00            
d) Programa activitat física per a gent gran i de passejades i caminades per any  20,00      

Es proposa suprimir el punt f) de l’epígraf  5, per tractar-se d’una activitat que no es 
realitza
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f) Inscripció cursa de les torxes de 6,00 a 25,00

Es proposa modificar l’epígraf  6, per adequar les tarifes al cost del servei prestat

Allà on diu:

TARIFES 

1. Clubs, escoles i entitats
Revisió  I 45,00
Revisió  II                                                                                                     90,00
Revisió  V 28,00
Revisió  VI 30,00

Ha de dir:

TARIFES 

Clubs, escoles i entitats
Revisió  I 47,00
Revisió  II                                                                                                     92,25
Revisió  V 20,00
Revisió  VI 28,00

Es proposa modificar el punt 1 de l’epígraf  7, per tal d’establir un mínim d’integrants
del grup.

Allà on diu

Epígraf 7.Museu
1.Visites  i  tallers  per  a  grups  escolars,  dins  el  programa  didàctic  del  Museu  de
Granollers

Ha de dir:

1.Visites  i  tallers  per  a  grups  escolars,  dins  el  programa  didàctic  del  Museu  de
Granollers. Mínim 20 persones per grup.

Es proposa un nou apartat m) al punt 2 de  l’epígraf  7 , per recollir el tracte a grups
en les visites al Planetari.

m) Entrada Planetari. Grups especials fora de planificació. Preu per grup       105,00
( màxim 35 pers.)    
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OF 2.19 TAXA PELS SERVEIS D'INSPECCIÓ SANITÀRIA EN GENERAL I SERVEIS DE
SANITAT PREVENTIVA

Es proposa suprimir els  epígraf 3,4 i 5 de les tarifes, per passar la contraprestació
d’aquest servei com a preu públic.

Epígraf 3. Serveis de menjador a domicili 

a Preu bonificat tipus A (euros/dia)                                        7,43
b Preu bonificat tipus B (euros/dia)                                        4,51
c Preu bonificat tipus C (euros/dia)                                        1,82
d Preu bonificat tipus D (euros/dia)                                        0.00

Epígraf 4. Servei de Teleassistència
a Preu bonificat tipus A (euros/mes)                                      4,00
b Preu bonificat tipus B (euros/mes)                                      2,00
c Preu bonificat tipus C (euros/mes)                                      1,60
d Preu bonificat tipus D (euros/mes)                                      0.00

Epígraf 5. Servei de treballadors familiars i auxiliars de la llar
a Preu bonificat tipus A (euros/hora)                                    14,89
b Preu bonificat tipus B (euros/hora)                                    11,05
c Preu bonificat tipus C (euros/hora)                                      5,48
d Preu bonificat tipus D (euros/hora)                                      2,19
e Preu bonificat tipus E (euros/hora)                                      1,14
f Preu bonificat tipus F (euros/hora)                                      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    

Per  a  la  valoració  econòmica  de  les  persones  amb  el  reconeixement  de  la  situació  de
dependència i amb Programa Individual d'Atenció, es tindrà en compte els criteris establerts en
l'Ordre BSF/130/2013, de 22 d'abril , segons la Llei de la promoció de l’autonomia i atenció a
les persones en situació de dependència i, d'acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

Es  proposa  modificar  l’article  1,  2  i  3,  eliminant  referència  als  serveis  d’atenció
domiciliària , que passen a ser regulats com a preu públic.

Allà on diu:

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,  serveis
de sanitat preventiva i  serveis d’atenció domiciliària,

Article 3. Subjecte passiu
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Es considera subjecte passiu, en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques així
com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general
tributària, que sol·liciten o resultin beneficiats pels serveis d'inspecció sanitària en general,
serveis de sanitat preventiva  i serveis d’atenció domiciliària,

Ha de dir:

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 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d'inspecció sanitària en general, i dels
serveis de sanitat preventiva.

Article 3. Subjecte passiu
Es considera subjecte passiu, en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques així
com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general
tributària, que sol·liciten o resultin beneficiats pels serveis d'inspecció sanitària en general, i
pels serveis de sanitat preventiva.
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC MUNICIPALS

Es proposa modificar els punts 1 i 2 de l’article 17, establint un període únic 
d’exposició pública  per tots els padrons.

Allà on diu:

Article 17. Exposició pública de padrons
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, a comptar des de quinze dies

abans de l’inici dels respectius períodes de cobrament.

2. Les  variacions  dels  deutes  i  altres  elements  tributaris  originades  per  l’aplicació  de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants  de  les  declaracions  d’alteració  reglamentàries  que  hagi  de  presentar  el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article
102 de la Llei general tributària.(...) 

Ha de dir:

Article 17. Exposició pública de padrons
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, a comptar des de deu  dies

abans del primer dia d’inici dels respectius períodes de cobrament en voluntària.

Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el BOP i per
mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l'ajuntament.

2. Les  variacions  dels  deutes  i  altres  elements  tributaris  originades  per  l’aplicació  de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants  de  les  declaracions  d’alteració  reglamentàries  que  hagi  de  presentar  el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article
102 de la Llei general tributària i la disposició addicional 14 de la TRHL. (...)

Es proposa un nou paràgraf a l’article 45.3.b). S’estableix la domiciliació bancària 
obligatòria per padrons de periodicitat inferior a l’any.

«Quan per la periodicitat en la prestació de serveis s’hagin de liquidar quotes mensuals, o bé
altres quotes periòdiques inferiors a l’any, i en base a raons d’eficàcia, el mitjà de cobrament
únic serà la domiciliació bancària.»
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