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Dilluns, 17 de juny de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal, en data 31 de maig de 2013, ha adoptat el següent acord:

RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació de l'ordenança fiscal 3.1. de taxes per serveis generals i 3.10. 
per utilització privativa del domini públic municipal i altres prestacions de serveis, aprovades provisionalment pel Plenari 
del Consell  Municipal el 15 de març de 2013, en els termes que resulten de l'informe de la Gerència d'Economia,  
Empresa i Ocupació, que s'adjunta; ACORDAR definitivament la imposició d'una taxa per a la realització, a instància de 
l'interessat, de proves de contrast per determinar els nivells d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres 
substàncies anàlogues,  mitjançant  anàlisi  clínica de sang,  orina o altres anàlegs,  quan el  resultat  d'aquesta prova 
verifiqui que els nivells d'alcohol en sang sobrepassen els límits màxims permesos per a la conducció de vehicles o 
denoti que existeix una efectiva incorporació o ingesta d'estupefaents o psicòtrops, estimulants o altres substàncies 
anàlogues; APROVAR definitivament, segons l'article 1r de l'Annex, i amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2013, la 
modificació de l'ordenança fiscal núm. 3.1., de taxes per serveis generals, per incorporar les disposicions reguladores de 
la taxa referida en l'anterior punt 1r; ACORDAR definitivament la imposició d'una taxa per l'aprofitament especial del 
domini  públic  local  constituït  pels  caixers  automàtics  d'entitats  financeres  situats  en  línia  de  façana;  APROVAR 
definitivament, segons l'article 2n de l'Annex, i amb efectes a partir d'1 de juliol de 2013, la modificació de l'ordenança 
fiscal 3.10, de taxes per utilització privativa del domini públic municipal i altres prestacions de serveis, per incorporar les 
disposicions reguladores de la taxa referida en l'anterior punt 3r.

Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta publicació. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que 
s’estimi convenient.

ANNEX

MODIFICACIÓ d’ordenances fiscals

Article 1r. Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 3.1, reguladora de les taxes per serveis generals.

Primer. S’afegeix una nova lletra a l’article 2n "Fet imposable":

"k) La realització, a sol·licitud de l’interessat, de proves de contrast per determinar els nivells d’alcohol, estupefaents, 
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant anàlisi clínica de sang, orina o altres anàlegs, quan 
el resultat d’aquesta prova verifiqui que els nivells d’alcohol en sang sobrepassen els límits màxims permesos per a la  
conducció de vehicles o denoti que existeix una efectiva incorporació o ingesta d’estupefaents o psicòtrops, estimulants 
o altres substàncies anàlogues."

Segon. Es modifica l’article 8è "Normes de gestió, liquidació i tramitació", que queda redactat de la següent manera:

"1. Les taxes establertes a les lletres a), c), f), g), h), i i), s’hauran de satisfer pel règim de liquidació en el moment de la  
prestació del servei o lliurament de l’efecte.

2. En el supòsit de la taxa regulada en la lletra k), el cobrament es pot efectuar a través de dues vies en funció dels 
mitjans instrumentals de què disposi per a la seva gestió:

a)  Mitjançant  dipòsit  previ  que  es  constituirà  abans  de  la  realització  de  les  anàlisis  de  contrast,  l’import  del  qual 
s’aplicarà al pagament de la contraprestació rebuda en el cas que el resultat de la prova de contrast sigui positiu, o es 
reintegrarà en cas contrari.

b) Mitjançant liquidació emesa per l’òrgan competent, un cop efectuades les anàlisis i verificat que el nivell de alcohol en 
sang  excedeix  dels  límits  màxims  permesos  o  que  existeix  una  efectiva  incorporació  o  ingesta  d’estupefaents  o 
psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues.

3. La taxa establerta a la lletra b) s’haurà de satisfer pel règim d’autoliquidació en el moment de tramitar la sol·licitud. C
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4. La taxa per immobilització de vehicles per procediment mecànic s'ha de satisfer d'acord amb les normes vigents.

5. La taxa de drets d’examen en convocatòries de places de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament, supòsit de fet j), 
s’ha de satisfer en règim d’autoliquidació, abans de presentar la corresponent sol·licitud d’inscripció a les proves de 
selecció. El pagament es podrà realitzar per via telemàtica o en entitat bancària autoritzada.

a) No s’admetrà el pagament fora del termini de presentació de sol·licituds d’inscripció concedit a l’efecte.

b) La manca de pagament de la taxa en el termini establert per la presentació de sol·licituds determinarà la inadmissió 
de l’aspirant a les proves selectives.

c) El model d’autoliquidació es podrà obtenir al portal de tràmits del web de l’Ajuntament de Barcelona, al web de la 
Hisenda municipal i a les oficines d’atenció al ciutadà.

d) No serà procedent la devolució de la taxa de drets d’examen en supòsits d’exclusió de la convocatòria per causa 
imputable a la persona interessada.

Tercer. S’afegeix un epígraf III a l’ l’Annex de tarifes "A":

Epígraf III Realització d’anàlisis clíniques de contrast 
1 Anàlisi clínica per detectar els nivells d’alcohol en sang 230,00
2 Anàlisi clínica per detectar la presència de drogues tòxiques, estupefaents i/o substàncies psicotròpiques a l’organisme 270,00

Article 2n. Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 3.10, reguladora de les taxes per utilització privativa del domini 
públic municipal i altres prestacions de serveis.

Primer. Afegir un nou epígraf l’article 7è "Quota tributària", apartat 3r "altres aprofitaments subjectes a taxes fixes":

h) Caixers automàtics d’entitats financeres oberts a la via pública, a menys de 80 cm de línia de façana EUR
- Categoria A 855,00
- Categoria B 513,00
- Categoria C 299,00
- Categoria D 213,00
- Categoria E, F o I 171,00

Segon. Afegir un nou apartat a l’article 9è "Normes de gestió":

"3. Les taxes per aprofitament especial dels caixers automàtics d’entitats financeres regulada en la lletra h) de l’article 
7è, apartat 3r, seran objecte d’una autoliquidació anual en el termini que estableixi el calendari de cobraments aprovat 
per l’Ajuntament. En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es produís amb posterioritat a la finalització del 
període d’autoliquidació anual, el contribuent haurà de presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de 
l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre."

Disposició final única

Aquestes modificacions entraran en vigor amb la seva publicació  al  Butlletí  Oficial  de la Província de Barcelona,  i 
s’aplicaran amb efectes des de l’1 de juliol de 2013.

Barcelona, 31 de maig de 2013
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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