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16

Import
Activitat administrativa o servei
vigent
1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors en fulls
2,26
empadronament
2. Certificats d’empadronament en el cens de població:
a) Vigent
b) Certificats de censos anteriors
4,01
3. Volants de fe de vida
2,26
4. Certificats de conducta
5. Certificats de convivència i residència
6. Certificats de pensions
2,26
7. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i
2,26
compareixences
1 Acords municipals. Cada full
1,96
2 Altres certificacions
4,01
3 Diligència confrontació de documents
1,03
4. Validacions de poders
8,64
2. Declaració d'hereus per percepció d'havers
2,06
3. Traspassos, obertura i similars de locals. Per cada
8,23
local
4. Visats de documents en general, no expressament
0,93
tarifats, per cada un:
5. Per cada document expedit en fotocòpia. Per cada
0,10
cara d’una fulla.
(Altres) 2 Per qualsevol altre expedient o document no
4,10
tarifat expressament
5.Altres informes, per full
4,84
6.Compulses de documents, per full
5,05
(Tots els treballs, quantia fixa
21,61
Preu hora operador
14,82
Llistes:
Preu pàgina impresa
0,19
Preparació del treball
11,11
Treballs de càlcul
Preu hora ordinador
111,13
Material:
Llistes de paper estàndard p/full
0,04
Etiquetes p/uni
0,02
Paper especial cost de compra
0,00
Altres fungibles cost de compra
0,00

Data 28-12-2018

Epígr.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

OF

B

“PRIMER.- Aprovar provisionalment la supressió de les següents taxes per prestació
de serveis o activitats administratives :

A

En data 29 d’octubre de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci
els següents acords provisionals adoptats pel Ple en sessió ordinària de 25 d’octubre
de 2018:

20

4,75 €
90,25 €

SEGON.- Aprovar provisionalment l’establiment de les següents taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local:
OF
27

Tarifa
1A

Concepte
Concessió a llarg termini (per 50 anys)

27

1A

Prórroga de concessió a llarg termini (per 25 anys)

27

1A

27

2A

Prórroga de concessió temporal o lloguer (per 18
mesos) sobre nínxols sense ossera
Conservació de columbari. Per any

Import
Segons
tipus de
sepultura
Segons
tipus de
sepultura
114,97 €
8,00 €

TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals,
segons detall contingut en l’ANNEX 1.
OF

01
02
03
04
05
10

11
16
20
27

Títol
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret
públic
Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i les reserves de via pública per a parcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.

A

8
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41,80 €

Pàg. 2-23

8

0,00 €
7,80 €
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16

Distribució segons mètode emprat
1. Per la prestació del servi d’identificació anual de
l’animal.
2. Per recollida i trasllat d’una animal domèstic al centre
que determini l’Ajuntament.
3. Estada, manutenció i custodia per dia (màxim 20
dies)
16. Inspeccions per comprovar l’adequació d’habitatges

Data 28-12-2018

6
8

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

16
16

CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
2

B

QUART.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2019 i següents el text refós de les
ordenances fiscals reguladores de tributs que es modifiquen, segons es conté en
l’expedient.

No havent-se formulat al·legacions durant el termini d’informació pública de
l’expedient, aquells acords s’entenen aprovats definitivament i entraran en vigor a 1
de gener de 2019.
Tot això es fa públic de conformitat amb allò que disposa l’article 17.4 del Text refós
de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març.

https://bop.diba.cat

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2018

Contra aquests acords, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.

Pàg. 3-23

SISÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació de les
ordenances fiscals i les ordenances reguladores de preus públics, així com el text
refós aprovat de les mateixes, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i entraran en vigor a 1 de gener de 2019.

CVE 2018047079

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

A

nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

3

ANNEX I.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER 2019

1a.- Correspondrà la resolució de la sol·licitud a l’Alcalde/ssa.
a.- No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els supòsits previstos en
l’article 65.2 de la Llei general tributària, ni tampoc, per raons de cost i eficàcia, els
deutes d’import principal inferior a 60 euros.- En el cas de concurs de l’obligat
tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, d’acord amb la legislació
concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.
3a.- La sol·licitud, presentada amb el model normalitzat que s’aprovi a aquest efecte,
s’haurà d’acompanyar de la documentació acreditativa de les dificultats transitòries
de tresoreria que la motiven.
4a.- L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar
o, si escau, la dispensa d'aquesta obligació.
En tot cas, s’eximeix d’aportar garantia les sol·licituds d’ajornament o fraccionament
per import inferior a 6.000,00 euros.
5La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del
dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà
condicionada a dita aportació.
4a.- Els ajornament o fraccionaments de deutes no excediran els següents terminis:
Import
Entre 60,00€ i 1.000,00 €
Entre 1.000,01€ i 3.000,00€
Entre 3.000,01€ i 6.000,00€
Entre 6.000,01€ i 10.000,00€
A partir de 10.000,01€

Termini màxim
3 mesos
6 mesos
12 mesos
18 mesos
24 mesos

En cap cas l’import principal de les fraccions mensuals podrà ésser inferior a 60 euros.
4
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2.- En aquells ingressos de dret públic en què no existeixi delegació de la recaptació
en voluntària a l’ORGT, l’atorgament d’ajornaments i fraccionaments es regirà per
les següents regles:

Data 28-12-2018

Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de
l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“1.- Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General.

B

Única.- Es modifica l’article 42, Ajornaments i fraccionaments, que queda redactat
de la següent manera:

A

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

6.- El pagament dels deutes fraccionats o
obligatòriament mitjançant domiciliació bancària.

ajornats

s’haurà

de

realitzar

Segona.- Es modifica l’article 7è, “Determinació de la quota, els tipus impositius i el
recàrrec”, que queda redactat de la següent manera:
“1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,729 per cent quan es tracti de béns urbans i el
0,798 per cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 1,30 per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM.2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Única.- Es modifica l’article 6è, “Procediment de concessió de beneficis fiscals” que
queda redactat de la següent manera:
“1.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t
i 5è 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

5
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/.../

Data 28-12-2018

/.../
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de
titulars de família nombrosa en la data de meritació de l’impost, tindran dret a una
bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti
tingui un valor cadastral inferior a 90.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de
la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu
en el padró municipal d’habitants.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

B

Primera.- Es modifica l’article 5è, apartat 3r, relatiu a la bonificació per titulars de
família nombrosa, que queda redactat de la següent manera:

https://bop.diba.cat

A

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles
per al seu gaudiment.

2.-Gaudiran d’una bonificació del 100% per cent els vehicles que tinguin una
antiguitat superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
3.-Gaudiran de en la quota de l’impost els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), en
funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la
seva incidència en el medi ambient, acreditada mitjançant els distintius atorgats per
la Direcció General de Trànsit:
El 25% de la quota, els vehicles amb distintiu “ECO”
El 50% de la quota, els vehicles amb distintiu “Zero emissions”

Segona.- S’introdueix un nou article, del següent tenor:
“Article 5bis. –Sol·licitud de beneficis fiscals
Els beneficis fiscals hauran d’ésser sol·licitats pels subjectes passius en els terminis
següents:
a) En els supòsits de matriculació o certificació d'aptitud per circular, subjectes
al sistema d’autoliquidació, s’han de sol·licitar en el moment de practicar
l’autoliquidació, amb aplicació provisional del corresponent benefici fiscal.
L’aplicació del benefici en l’autoliquidació equivaldrà a la seva sol·licitud.
El subjecte passiu haurà de presentar la documentació acreditativa del
compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal a l’Administració
tributària municipal en el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de
realitzar l’autoliquidació.
6

B

-

Pàg. 6-23

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com
a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

CVE 2018047079

”1. Gaudiran d’una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics a què es refereix
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.

Data 28-12-2018

Primera.- Es modifica l’article 5è, “Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia
variable”, que queda redactat de la següent manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ORDENANÇA FISCAL NÚM.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA

https://bop.diba.cat

A

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’Organisme o
Administració competent per a la seva tramitació. En el cas que no s’hagi resolt en
aquest termini, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.”

“1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per
aplicació dels següents coeficients:
Turismes
Fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
Autobusos, camions, tractors, remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica
D’altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

1,975
2,000
2,000
1,975
1,975
1.975
1,975
2,000
2,000
2,000

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES
Turismes
Turismes de menys 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
De 12 a 15,99 cavalls fiscals

24,92 €
67,31 €
143,88 €
7
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Tercera.- Es modifica l’article 6è, “Quota tributària”, que queda redactat de la
següent manera:

Data 28-12-2018

c) En els supòsits de liquidacions, s’han de sol·licitar en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la notificació de la liquidació tributària,
acompanyant la documentació acreditativa del compliment dels requisits per
gaudir del benefici fiscal.”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Un cop inclòs en el padró amb la bonificació corresponent, no s’haurà de
sol·licitar novament en els següents períodes impositius, sempre que no variïn
les circumstàncies que han donat lloc a l’aplicació del benefici.

B

b) En els supòsits que, per la continuïtat del fet imposable, siguin objecte de
padró, s’han de sol·licitar en el període que s’inicia amb la data a partir de la
qual es realitza l’exposició al públic del padró i finalitza transcorregut un mes
a comptar des del dia següent a la data de finalització del període voluntari
de pagament, acompanyant la documentació acreditativa del compliment dels
requisits per gaudir del benefici fiscal.

A

L'incompliment de l’obligació de presentar la documentació acreditativa del
corresponent benefici fiscal, sense perjudici d'altres conseqüències legals,
determinarà la liquidació i incorporació del vehicle al padró de l'impost sense
considerar aquest benefici.

179,22 €
224,00 €

34,90 €
54,85 €
164,52 €
8,73
8,73
14,95
30,30
60,58
121,16

€
€
€
€
€
€

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de
desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes
de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Primera.- S’introdueix un nou apartat a l’article 2n, “Actes no subjectes”, del
següent tenor:

Pàg. 8-23

34,90 €
54,85 €
164,52 €

CVE 2018047079

€
€
€
€

Data 28-12-2018

83,50
164,52
234,31
292,89

https://bop.diba.cat

A

164,52 €
234,31 €
292,89 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De 16 a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de50 places
Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.900 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
D'altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de mes de 1.000 cc

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.”
8

B

“/.../
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.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat
el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a
efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per
causes de salut suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix
edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment
cedit a tercers.
Els subjectes passius hauran de sol•licitar la bonificació a què es refereix aquest
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els terminis previstos
a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança.
Aquesta bonificació serà del 95 per cent, en el cas que els seus descendents de primer
grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, hagin
conviscut amb el causant durant els tres anys anteriors a la defunció d’aquest i
sempre que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre
l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent
mori dintre d’aquest termini.”

9
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2. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer
grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

Data 28-12-2018

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de
comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats,
d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els
termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i
que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 10 anys, no ha estat
inferior al 10 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment de la
meritació de l’impost.

B

“1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès
cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan
els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec
obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

A

Segona.- Es modifica l’article 6’e, “Beneficis fiscals de concessió potestativa o
quantia variable”, que queda redactat de la següent manera:

Tercera.- Es modifica l’article 8è, “Tipus de gravamen, quota i percentatge de
reducció del valor cadastral”, que queda redactat de la següent manera:

2,10%
2,40%

2.- La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27 per cent.”
Quarta.- Es modifica l’apartat 1r de l’article 13è, “Comprovació
autoliquidacions”, que queda redactat de la següent manera:

de

les

“1.- Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant
l'aplicació de les normes reguladores de l’import i, per tant, que els valors atribuïts
i les bases i quotes obtingudes són les resultants d’aquestes normes, sense perjudici
de les facultats de comprovació previstes a la Llei general tributària, i en especial pel
que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del que es preveu
a l’apartat 15è de l’article 2 d’aquesta Ordenança.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/.../.”

CVE 2018047079

2,25%

Pàg. 10-23

https://bop.diba.cat

3,00%

Data 28-12-2018

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès
entre un i cinc anys
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins
a deu anys
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins
a quinze anys
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins
a vint anys

A

“1.-D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment de la meritació el percentatge que resulti del quadre següent:
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
Primera.- Es modifica l’apartat 4t de l’article 9è, Règim de declaració i d’ingrés, que
queda redactat de la següent manera:

“ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base
imposable de l’autoliquidació prèvia o liquidació a compte que s’hi regula es
determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2013, ponderat
amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base
imposable susdita.
I.-TREBALLS D’EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes,
expressada en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per
cada mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls
de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.

Pàg. 11-23
CVE 2018047079

Segona.- Es modifica l’Annex de l’ordenança fiscal, i que queda redactat de la
següent manera:

Data 28-12-2018

/.../”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte,
s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es
presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el
dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer
l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies
després de la sol·licitud de la llicència o de la presentació de la declaració responsable
o de la comunicació prèvia.

https://bop.diba.cat

A

“/.../

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:
Mr = Mb × Ct × Cu

B

Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m².
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Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents:

1.2.-En obres de reforma i rehabilitació
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les
façanes.
- Reformes que afectin elements estructurals.
- Reformes que no afectin elements estructurals.
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments
(Aplicat a la superfície de façana).
- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions.
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a la
superfície de façana).

Ct
0,90
0,70
0,50
0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

Ct

- Moviments de terres i infraestructura.

1,10

- Superficials complementaris.

1,00

- Piscines i obres sota-rasant.

1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)
2.1. Edificació
USOS
-Ascensor
- Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5 estrelles.
Museus. Teatres.
- Clíniques i Hospitals.

12

Cu
10,00
3,00
2,80

Pàg. 12-23

1,00

CVE 2018047079

1,10

Data 28-12-2018

Ct
1,20

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
- Edifici aïllat (4 façanes).
- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis.
- Edifici en testera (3 façanes).
- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis.
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes).

B

1.1.-En edificacions de nova planta i addicions

https://bop.diba.cat

A

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)

2,60
2,40

0,70
0,60

NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES)
- Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre
1,90 i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar
el Cu per superfície total.
- Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la
consideració de locals en planta alta.
2.2. Obra civil
USOS
- Piscines (sense cobrir).
- Parcs infantils a l’aire lliure.
- Urbanització bàsica.
Moviment de terres: 15%
Xarxa de clavegueram: 35%
Xarxa d’aigua: 15%
Xarxa d’electricitat: 20%
Telecomunicacions: 15%
- Urbanització complementària.
Pavimentació: 50%
Voreres: 25%
Enllumenat: 10%
Jardineria i mobiliari urbà: 15%
- Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb
drenatge.
- Jardins. Pistes de terra sense drenatge.
13

Cu
1,00
0,40
0,20

0,10

0,20
0,10

https://bop.diba.cat
Pàg. 13-23

1,00

CVE 2018047079

1,60
1,40
1,20

Data 28-12-2018

1,80

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2,00

A

2,20

B

- Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles
Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals
marítimes i aèries.
- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i
congressos
- Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles. Aparthotel i residències.
Edificis administratius
- Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP. Hotels
de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts.
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m².
- Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1
estrella. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m². Habitatges entre
200 m² i 150 m².
- Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m² i 100 m².
- Vestuaris. Habitatges entre 100 m² i 50 m².
- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament.
- Plantes altes per a locals sense ús específic.
- Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.
- Locals comercials en planta baixa sense ús específic.
- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.
- Garatges d’habitatges unifamiliars.
- Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera
autoportant.
- Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera
autoportant.

Con ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície
parcial a la qual s’ha d’aplicar.

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
- Edificacions en zones de casc antic.
- Edificacions entre mitgeres.
- Edificacions aïllades.

Ct
0,30
0,20
0,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)
USOS
- Altures de menys de 10 metres.
- Altures de més de 10 metres.

Cu
0,10
0,15

https://bop.diba.cat

B

“

Pàg. 14-23

V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a
4 metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.

CVE 2018047079

Definicions:

Data 28-12-2018

Pr = V × Mb × Ct × Cu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:

A

II.-TREBALLS D’ENDERROC

14

“
ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 .TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
Primera.- Es modifica l’article 4t “Responsables”, que queda redactat de la següent
manera:
“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 de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos
de dret públic.”
Segona.- Es modifica l’article 5è, “Beneficis fiscals”, que queda redactat de la
següent manera:
“1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb
els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions
que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2.-Gaudiran d’una bonificació del 5 per 100 en la quota els subjectes passius de la
taxa en la modalitat d’ocupació anual que realitzin el seu pagament mitjançant
domiciliació bancària.”
15

https://bop.diba.cat
Pàg. 15-23

- Per entrada individual, fins a 3 places
52,56 €
- Per entrada comunitària:
De 4 a 10 places
113,33 €
De 11 a 25 places
216,61 €
De 26 a 50 places
303,93 €
De 51 places endavant
433,52 €
Pintat de línia longitudinal groga contínua als costats o enfront del gual 10,67€/metre
a sol·licitud de particular i el seu manteniment
a l’any

CVE 2018047079

QUOTA ANUAL

Data 28-12-2018

ENTRADA DE VEHICLES EN EDIFICIS PARTICULARS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

B

Única.- Es modifica l’article 6è “Quota tributària”, que queda redactat de la següent
manera:

A

ORDENANÇA FISCAL NÚM.10.- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES
A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI
PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.

Tercera.- Es modifica l’article 6è “Quota tributària, que queda redactat de la següent
manera:
“1.-La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de la següent expressió:

a) Superfície (S):
Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per
excés per a obtenir la superfície ocupada.
Si, com a conseqüència de la collocació de veles, marquesines, separadors,
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que
ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
b) Durada (T):
1r.- Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, o
temporals, quan el període comprengui únicament la temporada d’estiu o la
temporada d’hivern.
A aquest efecte, el factor durada es computarà de la següent manera:
Modalitat
Anual
Estiu
Hivern

Període
1 de gener a 31 de desembre
15 d’abril a 31 d’octubre
1 de novembre a 14 d’abril

Durada
12 mesos
6,5 mesos
5,5 mesos

“
Quarta.- Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera:
“Article 7è.- Meritació
1.-La taxa es merita en el moment que s’inicia la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la
corresponent llicència.

Pàg. 16-23

2. - Regles particulars d’aplicació:

CVE 2018047079

MB és el mòdul bàsic de valor, que es fixa en 3,50 €/m2 i mes
S és el factor “superfície”, en metres quadrats
T és el factor “durada”, en mesos

Data 28-12-2018

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

On:

https://bop.diba.cat

A

Quota = MB x S x T

B

2.-En els supòsits d’ocupació del domini públic sense prèvia sol·licitud de llicència, i
sense perjudici del procediment sancionador, es presumirà que aquella s’ha iniciat
amb la temporada en curs.”
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Cinquena.- Es modifica l’article 8è.- Període impositiu, que queda redactat de la
següent manera:

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies u i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no
fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o,
si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
2.- En supòsits d’aprofitaments especials de durada anual que s’estenguin a més d’un
exercici, les quotes corresponents als exercicis posteriors l’alta en el registre o padró
es notificaran col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
Les quotes de la taxa incloses en padró seran posades al cobrament durant el període
que aprovi i anunciï l’Ajuntament i que en cap cas serà inferior als dos mesos.
En el cas de domiciliació del rebut de venciment periòdic, el pagament es realitzarà
en quatre fraccions, sense interessos, i amb aplicació de la bonificació regulada en
l’article 5.2 d’aquesta ordenança.
3.- Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat
anterior al de la meritació.

https://bop.diba.cat

B

4.-En el cas que el sol·licitant d’una autorització o llicència anual hagués obtingut
llicència o autorització per la temporada d’hivern que s’iniciava en l’exercici immediat
anterior, la part proporcional de la taxa per temporada corresponent al període
comprès entre 1 de gener i 14 d’abril es considerarà un pagament a compte de la
taxa per autorització anual.”

Pàg. 17-23

L’import de la liquidació s’haurà de satisfer per l’interessat en els terminis de l’article
62.2 de la Llei general tributària, això és:

CVE 2018047079

“1.- Amb caràcter general, la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal serà
liquidada pels òrgans municipals competents per a la tramitació de la llicència o
autorització a partir dels elements de la declaració presentada per l’interessat.

Data 28-12-2018

Sisena.- Es modifica l’article 9è, “Règim de declaració i ingrés”, que queda redactat
de la següent manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.- En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial amb un termini
anual, la taxa es meritarà l’u de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en el gaudiment, en què el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.”

A

“1.- Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de
l’aprofitament especial, la utilització privativa o prestació de serveis que correspongui
en cada cas.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.16. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Primera.- Es modifica l’article 5è “Beneficis fiscals”, que queda redactat de la
següent manera:

1. Informació testificats
2. Declaració d'hereus per percepció d'havers
3. Traspassos, obertura i similars de locals. Per cada local
4. Visats de documents en general, no expressament tarifats, per cada
un:
5. Per cada document expedit en fotocòpia. Per cada cara d’una fulla.
Als corporatius, quan no es tracti de la informació que se’ls han de
facilitar directament pels serveis de la corporació, també se’ls aplicarà
la taxa.
6. UNED:
Per serveis de fotocòpies als tutors: Exempts
Per cada document expedit en fotocòpia pels alumnes
Epígraf 4. Altres
18

Quota
38,69 €
-

Pàg. 18-23

-

0,05€*

B

Epígraf 1 Censos de població d'habitants
1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors en fulls
empadronament
2. Certificats d’empadronament en el cens de població:
a) Vigent
b) Certificats de censos anteriors
3. Volants de fe de vida
4. Certificats de conducta
5. Certificats de convivència i residència
6. Certificats de pensions
7. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences
Epígraf 2 Certificacions i compulses
1 Acords municipals. Cada full
2 Altres certificacions
3 Diligència confrontació de documents
4. Validacions de poders
Epígraf 3. Documents expedits per oficines municipals

CVE 2018047079

“La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons
la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les
tarifes següents:

Data 28-12-2018

Segona.- Es modifica l’article 6è, “Quota tributària”, que queda redactat de la
següent manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estaran exempts/es de la taxa per drets d’examen, els/les aspirants que acreditin un
grau de discapacitat igual al previst per la legislació estatal, i els/les aspirants que
estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent
proposició per prendre part en el procés.”

https://bop.diba.cat

A

“Article 5è “Beneficis fiscals

21,61 €

21,61 €
2,86 €
100,08 €

Places del Grup A1 i A2

30,87 €

Places del Grup B

25,72 €

Places del Grup C1 i C2

20,58 €

Places d'Agrupacions Professionals
Epígraf 8.Serveis d’identificació i control per la tinença
d’animals domèstics:
1. Per la prestació del servi d’identificació anual de l’animal.
2. Per recollida i trasllat d’una animal domèstic al centre que determini
l’Ajuntament.
3. Estada, manutenció i custodia per dia (màxim 20 dies)
4. Llicència i renovació de llicència per tinença i conducció d’animals
perillosos:

15,40 €

-

https://bop.diba.cat

24,25 €

2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final,
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
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Pàg. 19-23

-

CVE 2018047079

142,30 €

Data 28-12-2018

€
€
€
€
-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

43,11
21,61
26,75
43,22

A

2,00€

B

1. Entrevista personal per l’obtenció d’informe d’arrelament
2 Per qualsevol altre expedient o document no tarifat expressament
3. Per còpia de CD-R amb memòria, plànols, etc. En processos de
contractació i licitació pública. Per cada CD-R. CD-RW
Epígraf. 5. Serveis policia local
1.Informes tècnic d’accidents de trànsit
2.Full de camp d’accidents de trànsit
3.Informe sobre servei policial
4.Informe senyalització viària
5.Altres informes, per full
6.Compulses de documents, per full
5.-Prova de contrast per consum d’alcohol i/o drogues en els
conductors.
Epígraf 6.Documentació expedida pels Serveis Tècnics
Tots els treballs, quantia fixa
Preu hora operador
Inspecció ocular de l’habitatge per l’obtenció d’informe de
reagrupament familiar
Llistes:
Preu pàgina impresa
Preparació del treball
Treballs de càlcul
Preu hora ordinador
Material:
Llistes de paper estàndard p/full
Etiquetes p/uni
Paper especial cost de compra
Altres fungibles cost de compra
Distribució segons mètode emprat
Cartografia:
1. En disquet CD-R. CD-RW
2. En paper. Per cada full
Epígraf 7. Drets d’examen oposicions i concursos:

3.- Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran
en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació
dels expedients que motivin la meritació.”

5.-Prórroga de llicència d’obres

67,59 €

6. Comprovació de les primeres utilitzacions
comunicades:
- Part fixa:
- Part variable
7. Certificats d’aprofitament urbanístic
8. Tramitació de llicències de divisió horitzontal

i

ocupacions

9. Tramitació de llicències de deslindaments de terrenys urbansalineacions- rasants
10. Tramitació de llicències de planejament- PAU
11. Tramitació de llicències de planejament- Modificacions puntuals
de Normativa
12. Tramitació de llicències de planejament- Plans Parcials
13. Tramitació de llicències de planejament- Projecte de
Reparcel·lació
14. Tramitació de llicències de planejament- Projectes d'Urbanització
15. Tramitació de llicències d'expedients de ruïna
16. Inspeccions per comprovar l’adequació d’habitatges
17. Informes sense visita
18. Informes amb visita externa
19. Certificacions:
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300,46 €
0,75 €/m2
142,54 €
213,07 €
354,07 €
1.461,25 €
1.959,76 €
1.959,76 €
2.481,01 €
1.461,25 €
1.754,55 €
177,76 €
289,25 €

https://bop.diba.cat
Pàg. 20-23
CVE 2018047079
Data 28-12-2018

EUROS
1.-Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte:
Amb llicència:
168,21 €
Sense llicència:
301,81 €
2.-Comunicacions prèvies.
- Amb comunicació prèvia:
28,71 €
- Sense comunicació prèvia:
103,26 €
3. Tramitació de llicència d'obra major de projecte bàsic o
conjuntament amb l'executiu:
- Amb llicència:
- Mínim:
333,96 €
- Preu per m2 a construir (Obra nova)
3,34 €/m2
- Preu per m2 a construir (Ampliació)
2,51 €/m2
- Preu per m2 a construir (Reforma)
1,67 €/m2
- Sense llicència:
- Mínim:
617,83 €
- Preu per m2 a construir (Obra nova)
6,18 €/m2
- Preu per m2 a construir (Ampliació)
4,64 €/m2
- Preu per m2 a construir (Reforma)
3,09 €/m2
4. Tramitació de llicència d'obra major de projecte executiu
244,93 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

B

Única.- Es modifica l’article 6è, Quota tributària, que queda redactat de la següent
manera:

A

ORDENANÇA FISCAL NÚM.20. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

Segona.- Es modifica l’article 6è Quota tributària, que queda redactat de la següent
manera:
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera.- Atorgament de drets funeraris
Epígraf
1.Concessions
a
50
anys, Inicial
prorrogable per 25 anys més
- Panteons, tombes i hipogeus
4.025,00
- Nínxols sense ossera pis 6è
1.265,00
- Nínxols sense ossera pis 5è
1.380,00
- Nínxols sense ossera pis 4t
1.495,00
- Nínxols sense ossera pis 3r
1.610,00
- Nínxols sense ossera pis 2n
1.725,00
- Nínxols amb ossera (pis 1r)
2.300,00
- Columbaris
506,00
Epígraf 2.- Concessions a 3 anys (lloguers), Inicial
prorrogable per 18 mesos
- Nínxols sense ossera
229,94

Tarifa segona.- Servei de conservació
Epígraf 1.- Tomba, panteó, mausoleu o hipogeu.
Epígraf 2.- Nínxols amb ossera
Epígraf 3.- Nínxols sense ossera
Epígraf 4.- Columbaris

Tarifa tercera.- Servei d’enterraments i trasllats
Epígraf 1.- A panteons
21

Pròrroga
€
€
€
€
€
€
€
€

€

2.012,50
632,50
690,00
747,50
805,00
862,50
1.150,00
253,00
Pròrroga

€
€
€
€
€
€
€
€

114,97 €

€/any
126,73 €
22,72 €
19,13 €
8,00 €

€/prestació
303,00 €

https://bop.diba.cat
Pàg. 21-23

“Constitueix el fet imposable de la taxa les prestacions de serveis i els supòsits
d’utilització privativa del domini públic local en el cementiri municipal especificats en
les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.”

CVE 2018047079

Primera.- Es modifica l’article 2n, Fet imposable, que queda redactat de la següent
manera:

Data 28-12-2018

ORDENANÇA FISCAL NÚM.27. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS
LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER
LOCAL

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la
llicència o quan l'activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es
formula abans de que l'ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, les quotes
que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el número
anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. Altrament,
no és retornarà cap import.”

A

23,51 €
142,54 €
136,20 €

B

- Certificacions que no requereixen informe tècnic:
- Certificacions que requereixen treball tècnic:
20. Recerca d'expedients urbanístics

A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que
facilitarà el Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis
Socials.”
Tercera.- Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera:
“Article 7è.- Meritació i període impositiu
1.- En els supòsits contemplats en la tarifa primera, relativa a l’atorgament de drets
funeraris, la taxa es merita amb l’inici de la utilització privativa, que a aquest efecte,
es considera coincident amb la data d’atorgament del dret.
Això sense perjudici que s’exigeixi el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la
sol·licitud de concessió del dret funerari.
2. En el supòsit contemplat en la tarifa segona, relativa a la conservació del cementiri
municipal, la meritació tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural.
La quota anual no serà objecte de prorrateig.
3.- En els supòsits contemplats en les tarifes tercera i quarta, la meritació es produeix
en el moment de la sol·licitud del servei.
4.- En els supòsits de les tarifes tercera i quarta, el desistiment de la sol·licitud
realitzat amb anterioritat a la prestació del servei o la realització de l’activitat
administrativa, donarà dret al retorn del 50 de la quota.”
Quarta.- Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera:

A
https://bop.diba.cat

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt
anterior es reduiran en un 90%.

Pàg. 22-23

€/prestació
11,96 €
112,00 €
35,87 €

CVE 2018047079

quarta.- Altres prestació de serveis
1.- Drets expedició títol
2.- Col·locació de làpides
3.- Drets de canvi de titular

Data 28-12-2018

Tarifa
Epígraf
Epígraf
Epígraf

175,00 €
238,00 €
196,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Epígraf 2.- A nínxols
Epígraf 3.- En terrenys
Epígraf 4.- Trasllat en el mateix cementiri

1. En els supòsits de les tarifes primera, tercera i quarta, la taxa s’exigirà en règim
d’autoliquidació.

22

B

“Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés

Quan es sol·licita la prestació del servei, o l’atorgament del dret funerari, es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i
s’ingressarà el seu import.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari
fiscal.”

https://bop.diba.cat

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2018

A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
Blanca Arbell i Brugarola
Alcaldessa

Pàg. 23-23

2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic de la tarifa segona, el pagament de
la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà
inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà
al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en
entitat bancària col·laboradora.

CVE 2018047079

S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi
abonaré.

A

Alternativament, poden presentar els elements de la declaració a l’objecte que el
funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per a determinar el
deute.
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