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mateixa Llei es fixen els preus per la presta-
ció de serveis en residències i habitatges tute-
lats municipals per a gent gran.#
Article 2n#
Concepte#

Constitueix l�objecte d�aquesta Ordenança
la regulació de la contraprestació pecuniària
per a la utilització dels serveis de residències
i habitatges tutelats municipals per a gent
gran.#
Article 3r#
Obligació de pagament#

Estan obligats al pagament de les correspo-
nents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels
serveis que són objecte d�aquesta Orde-
nança, d�acord amb allò que s�estableix en el
Decret 394/1996 de la Generalitat de Cata-
lunya, pel qual es regulen les contrapresta-
cions dels usuaris/àries de serveis socials, així
com les garanties mínimes per a aquests. #
Article 4t#
Quantia#

Les tarifes mensuals aplicables són les
següents:#

1. Residències per a la gent gran:#

£- Residència Francesc Layret: 173.580 pes-
setes.#

£- Residència Can Castelló: 160.100 pesse-
tes.#

£- Residència Josep Miracle: 159.040 pesse-
tes.#

£- Residència Parc del Guinardó: 181.455
pessetes.#

Nota: Dels ingressos totals de l�usuari/ària
es deduirà el preu/plaça mes del centre
corresponent, respectant£-ne sempre la garan-
tia del 20% del salari mínim interprofessional
per a la lliure disposició de l�usuari/ària. L�A-
juntament acceptarà la contribució del paga-
ment d�aquells familiars que voluntàriament
hi vulguin col·laborar en el cas que
l�usuari/ària no arribi a la totalitat del
preu/plaça mes.#

2. Habitatges tutelats per a gent gran:#
£- Pau Casals: 36.120 pessetes.#
£- Josep Miracle: 24.550 pessetes.#
Nota: Dels ingressos totals de l�usuari/ària

es deduirà el preu/plaça mes del centre
corresponent, respectant£-ne sempre la garan-
tia del 60% del salari mínim interprofessional
per a la lliure disposició de l�usuari/ària. L�A-
juntament acceptarà la contribució del paga-

ment d�aquells familiars que voluntàriament
hi vulguin col·laborar en el cas que
l�usuari/ària no arribi a la totalitat del
preu/plaça mes.#
Article 5è#
Naixement de l�obligació de pagament#

L�obligació de pagament comença en el
moment en què es presten els serveis que s�hi
regulen.#
Article 6è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#

Barcelona, 22 de desembre de 1999#
El Secretari general, Francesc Lliset i

Borrell.#

021999043999
A

Barcelona#

ANUNCI#

El Consell Plenari, en data 22 de desembre
d�enguany, ha acordat aprovar definitivament
les Ordenances fiscals per a 2000 i anys
següents, aprovades inicialment en sessió
celebrada el dia 29 d�octubre de 1999, i
resoldre les al·legacions presentades contra
les esmentades Ordenances.#

En compliment del que disposa l�article
17.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es publica
el text íntegre d�aquest acord.#

Contra l�esmentat acord els interessats
podran interposar directament el recurs con-
tenciós£-administratiu en el termini de dos
mesos comptadors des del dia següent a
aquesta publicació. Tanmateix es podrà utilit-
zar qualsevol altre recurs que s�estimi conve-
nient.#

Barcelona, 22 de desembre de 1999#
El Secretari general, Francesc Lliset i

Borrell.#

ORDENANÇA FISCAL GENERAL#

CAPÍTOL I#

NORMES GENERALS#

Article 1r#
Naturalesa de l�Ordenança#

1. Aquesta Ordenança general, dictada a
l�empara d�allò que disposa l�article 106.2 de
la Llei reguladora de les bases de règim local,
conté normes comunes, tant substantives
com processals, que cal considerar, amb

caràcter general, com a parts integrants de les
ordenances fiscals reguladores de cada exac-
ció en tot allò que aquestes no regulin
expressament, sense perjudici de l�aplicació
de l�ordenament legal vigent, especialment
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les hisendes locals. #

2. En tot cas, les ordenances s�han d�ade-
quar a allò que preveu la Llei.#
Article 2n#
Generalitat de la imposició#

L�obligació de contribuir, en els termes
que estableixen les ordenances fiscals corres-
ponents, i aquesta mateixa Ordenança, és
general, i no s�hi poden aplicar altres exemp-
cions, reduccions ni bonificacions que aque-
lles que la Llei preveu i autoritza.#
Article 3r#
Interpretació#

1. L�Ajuntament pot emetre disposicions
interpretatives i aclaridores pel que fa a
aquesta Ordenança i a les ordenances regula-
dores de cada exacció.#

2. Les normes d�aquesta Ordenança i de
cadascuna de les ordenances s�han d�inter-
pretar d�acord amb els criteris admesos en
dret, i mentre els termes emprats no siguin
definits per l�ordenament s�hauran d�entendre
de conformitat amb el seu sentit jurídic, tèc-
nic o usual, segons que hi escaigui l�un o els
altres.#

3. No s�admetrà l�analogia per estendre
més enllà dels seus termes estrictes l�àmbit
del fet imposable o el de les exempcions o
bonificacions.#
Article 4t#

Àmbit#
1. Les ordenances fiscals són d�aplicació

en el terme municipal de Barcelona, i s�han
d�aplicar d�acord amb els principis de
residència efectiva i de territorialitat, segons
escaigui.#

CAPÍTOL II #

EL SUBJECTE PASSIU#

Secció 1a. Normes generals#

Article 5è#
Subjecte passiu#

1. És subjecte passiu la persona natural o
jurídica que, segons la Llei i les ordenances
fiscals, està obligada a complir les presta-
cions tributàries, sigui com a contribuent o
com a substitut seu.#

2. Tenen la consideració de subjectes pas-
sius, en els supòsits previstos per les lleis, les
herències jacents, les comunitats de béns i
aquelles altres entitats que, sense personalitat
jurídica, constitueixen una unitat econòmica
o un patrimoni separat susceptible d�imposi-
ció.#

3. La posició del subjecte passiu i els altres
elements de l�obligació tributària no podran
ser alterats per actes o convenis dels particu-
lars. Aquests actes o convenis no produiran
efecte davant l�Administració, sense perjudici
de les conseqüències jurídiques£-privades a
què puguin donar lloc.#
Article 6è#
Contribuent#

1. És contribuent la persona natural o jurí-
dica a la qual la Llei i l�ordenança correspo-
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nent imposen la càrrega tributària resultant
del fet imposable.#

2. No perd mai la condició de contribuent
aquell que, segons les ordenances, hagi de
suportar la càrrega tributària, encara que en
faci trasllat a altres persones.#
Article 7è#
Substitut#

És substitut del contribuent el subjecte pas-
siu que, per imposició de la Llei i l�orde-
nança, està obligat a complir en lloc del con-
tribuent les prestacions materials i formals de
l�obligació tributària i assumeix l�obligació de
fer l�ingrés a la Hisenda municipal.#
Article 8è#
Titulars#

L�Administració municipal pot considerar
titular de qualsevol bé, dret, empresa, servei,
activitat, explotació o funció el qui figuri com
a tal en un registre fiscal o altres de caràcter
públic, llevat de prova que demostri el con-
trari.#
Article 9è#
Concurrència de titulars#

La concurrència de dos o més titulars en el
fet imposable determina que aquests quedin
obligats solidàriament davant la Hisenda
municipal, llevat que la llei reguladora del
tribut disposi el contrari.#
Article 10è#
Obligacions del subjecte passiu#

1. Els subjectes passius estan obligats a: #
a) Pagar el deute tributari, de la qual cosa

responen amb tots els seus béns i drets pre-
sents i futurs, llevat de les limitacions esta-
blertes per la Llei.#

b) Facilitar a l�Administració municipal, les
seves dades identificatives: noms i cognoms
complets en cas de persones físiques, nom de
la societat o entitat en cas de persones jurídi-
ques, i número d�identificació fiscal (NIF).#

c) Declarar el seu domicili fiscal, d�acord
amb l�article 19 d�aquesta Ordenança.#

d) Formular i documentar les declaracions,
declaracions£-liquidacions, autoliquidacions i
comunicacions que s�exigeixen per a cada
exacció.#

e) Facilitar la pràctica de comprovacions i
d�inspeccions.#

f) Facilitar a l�Administració municipal tots
aquells documents, contractes, informes,
antecedents, dades i justificants que tinguin
relació amb el fet imposable.#

g) Posar a disposició de l�Administració
municipal, quan així els sigui requerit, els lli-
bres de comptabilitat, registres i tots aquells
documents que els subjectes passius hagin de
portar i custodiar, d�acord amb la Llei.#

2. Les obligacions esmentades en els punts
e), f) i g), en la mesura que siguin de caràcter
accessori, no es poden exigir un cop hagi
expirat el termini de prescripció de l�acció
administrativa per fer efectiva l�obligació de
pagament.#
Article 11è#
Drets generals del contribuent#

a) Dret a ser informat i assistit per l�Admi-
nistració tributària en el compliment de les
seves obligacions tributàries, respecte el con-
tingut i l�abast d�aquestes. #

b) Dret a obtenir les devolucions d�ingres-
sos indeguts amb abonament de l�interès de
demora previst en l�article 27 c) d�aquesta
ordenança, sense necessitat de requerir l�Ad-
ministració tributària a aquest efecte.#

c) Dret al reembossament del cost dels
avals i altres garanties aportats per suspendre
l�execució d�un deute tributari, tan bon punt
aquest sigui declarat improcedent per una
sentència o una resolució administrativa
ferma.#

d) Dret a conèixer l�estat de tramitació dels
procediments en què sigui part #

e) Dret a conèixer la identitat de les autori-
tats i persones al servei de l�Administració tri-
butària, sota la responsabilitat de les quals es
tramiten els procediments de gestió tributària
en què tingui la condició d�interessat.#

f) Dret a sol·licitar certificació i còpia de
les declaracions per ell presentades.#

g) Dret a no aportar els documents ja pre-
sentats i que es troben en poder de l�Admi-
nistració actuant.#

h) Dret al caràcter reservat de les dades,
informes o antecedents obtinguts per l�Admi-
nistració tributària, que únicament podran ser
utilitzats per a l�efectiva aplicació dels tributs
o recursos la gestió dels quals aquesta tingui
encomanada, sense que puguin ser cedits o
comunicats a tercers llevat dels supòsits pre-
vistos per la Llei.#

i) Dret a ser tractat amb respecte i conside-
ració pel personal al servei de l�Administra-
ció tributària.#

j) Dret que les actuacions de l�Administra-
ció tributària que requereixen la seva inter-
venció es portin a terme de la forma menys
onerosa.#

k) Dret a formular al·legacions i a aportar
documents que seran tinguts en compte pels
òrgans competents a l�hora de redactar la
corresponent proposta de resolució.#

l) Dret a ser escoltat en el tràmit d�audièn-
cia amb caràcter previ a la proposta de reso-
lució.#

m) Dret a ser informat dels valors dels
béns immobles que hagin de ser objecte
d�adquisició o transmissió.#

n) Dret a ser informat, al començament de
les actuacions de comprovació i investigació
de la Inspecció d�Hisenda, sobre la naturale-
sa i l�abast d�aquestes, així com dels seus
drets i obligacions en el curs de les actua-
cions, les quals s�han de desenvolupar en els
terminis legalment establerts.#
Secció 2a. Els responsables#

Article 12è#
Responsables#

1. Les ordenances corresponents, en els
supòsits previstos per la Llei, podran declarar
responsables del deute tributari, juntament
amb els subjectes passius o deutors princi-
pals, altres persones, solidàriament o subsi-
diàriament. #

2. Llevat d�un precepte legal exprés en
contra, la responsabilitat serà sempre subsi-
diària.#

3. La responsabilitat abastarà la totalitat
del deute tributari, llevat de les sancions. El
recàrrec de constrenyiment només serà exigi-
ble al responsable en el supòsit que hagi aca-
bat el període voluntari que li hagi estat con-
cedit per fer l�ingrés corresponent. Si no fa el
pagament, la responsabilitat s�estendrà
automàticament al recàrrec a què es refereix
l�article 100.3 d�aquesta Ordenança i el
deute li serà exigit en via de constrenyiment. #

4. Quan hi hagi dos o més responsables
solidaris o subsidiaris d�un mateix deute,
aquest es podrà exigir íntegrament a qualse-
vol d�ells.#

5. En tot cas, la derivació de l�acció admi-
nistrativa per exigir el pagament del deute tri-
butari als responsables requerirà que l�Institut
Municipal d�Hisenda dicti un acte adminis-
tratiu en el qual, prèvia audiència a l�interes-
sat, es declari la responsabilitat i se�n deter-
mini l�abast.#

L�acte esmentat els serà notificat, amb
expressió dels elements essencials de la liqui-
dació, els mitjans d�impugnació que puguin
ser exercits pels responsables tant contra la
liquidació practicada com contra l�extensió, i
el fonament de la seva responsabilitat, amb
indicació dels terminis i els òrgans davant els
quals s�hauran d�interposar i el lloc, el termi-
ni i la forma en què hagi de ser satisfeta la
quantitat a la qual s�estengui la responsabili-
tat; des d�aquest instant els seran atorgats tots
els drets del deutor principal.#

6. El procediment per exigir la responsabi-
litat serà l�establert en els articles 37 i
següents de la Llei general tributària i concor-
dants del Reglament general de recaptació.#
Article 13è#
Responsables solidaris#

1. En els supòsits de responsabilitat solidà-
ria previstos per les lleis, en cas de manca de
pagament del deute pel deutor principal,
sense perjudici de la responsabilitat d�aquest,
la Hisenda municipal podrà reclamar als res-
ponsables solidaris el pagament del deute.#

2. Respondran solidàriament de les obliga-
cions tributàries totes les persones que siguin
causants o col·laborin en la comissió d�una
infracció tributària. #

3. Quan hi hagi diversos responsables soli-
daris d�un mateix deute, la responsabilitat
d�aquests davant l�Administració serà, al seu
torn, solidària, llevat que l�Ordenança res-
pectiva, d�acord amb la Llei, disposi expres-
sament una altra cosa.#

4. Els copartícips o cotitulars de les entitats
jurídiques o econòmiques a què es refereix
l�article 5.2 d�aquesta Ordenança respondran
solidàriament, i en proporció a les seves par-
ticipacions respectives, de les obligacions tri-
butàries de les entitats esmentades.#
Article 14è#
Responsables subsidiaris#

1. En els supòsits previstos per les lleis, els
responsables subsidiaris estan obligats al
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pagament dels deutes tributaris quan hi con-
corrin les circumstàncies següents:#

a) Que els deutors principals i responsa-
bles solidaris hagin estat declarats fallits, de
conformitat amb el procediment previst en
els articles 113 i següents d�aquesta Orde-
nança, sense perjudici de les mesures caute-
lars que abans d�aquesta declaració es
puguin adoptar dins del marc legalment pre-
vist.#

b) Que s�hagi dictat un acte administratiu
de derivació de responsabilitat.#

2. Seran subsidiàriament responsables de
les infraccions tributàries simples i de la tota-
litat del deute tributari, en els supòsits d�in-
fraccions greus comeses per les persones jurí-
diques, els administradors d�aquestes que no
facin els actes necessaris que siguin de la
seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries infringides, permetin
l�incompliment per aquells que depenguin
d�ells o adoptin acords que possibilitin
aquestes infraccions.#

Tanmateix, els administradors, en tot cas,
seran responsables subsidiàriament de les
obligacions tributàries pendents de les perso-
nes jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats. #
Article 15è#
Responsables per adquisició de béns afectes
al pagament del deute tributari#

1. Els adquirents de béns que, per Llei,
siguin afectes al pagament del deute tributari
n�han de respondre amb aquests béns, per
derivació de l�acció tributària, si el deute no
es paga.#

2. La derivació de l�acció tributària contra
els béns afectes exigirà un acte administratiu
notificat reglamentàriament, que serà dictat
per l�òrgan de recaptació que tingui al seu
càrrec la tramitació de l�expedient.#

3. Els béns i drets transmesos quedaran
afectes a la responsabilitat del pagament de
les quantitats, liquidades o no, corresponents
als tributs que graven les transmissions o
adquisicions, qualsevol que en sigui el pos-
seïdor, llevat que aquest sigui un tercer prote-
git per la fe pública registral o justifiqui l�ad-
quisició dels béns, amb bona fe i a títol just o
en un establiment mercantil o industrial, en
el cas de béns mobles no inscriptibles.#
Article 16è#
Successors del deute tributari#

1. Els deutes i responsabilitats tributaris
derivats de l�exercici d�explotacions i activi-
tats econòmiques per persones físiques,
societats i entitats jurídiques seran exigibles a
aquelles persones que els succeeixin per
qualsevol concepte en la respectiva titulari-
tat, sense perjudici del que estableix el Codi
Civil per a l�herència acceptada a benefici
d�inventari.#

2. La responsabilitat de l�adquirent per
actes inter vivos no eximeix el qui transmet
l�obligació de pagament. Tots dos solidària-
ment responen d�aquest.#

3. Els successors mortis causa dels obligats
al pagament dels deutes tributaris es subroga-

ran en la posició de l�obligat a qui succeeixin
i respondran de les obligacions tributàries
pendents dels seus causants amb les limita-
cions que resultin d�allò que es disposa en la
legislació civil per a l�adquisició de l�herèn-
cia.#

No obstant això, a la mort del subjecte
infractor no es transmetran les sancions pecu-
niàries imposades a aquest.#

4. La derivació només abastarà el límit
previst per la Llei en assenyalar l�afecció dels
béns.#
Secció 3a. La capacitat d�actuar#

Article 17è#
Determinació de la capacitat d�actuar#

Pel que fa a les exaccions municipals,
tenen capacitat d�actuar, a més de les perso-
nes a qui correspon d�acord amb les normes
del dret privat, els menors d�edat en les rela-
cions tributàries resultants d�aquelles activi-
tats l�exercici de les quals els sigui permès
per l�ordenament jurídic, sense assistència de
la persona que exerceixi la pàtria potestat o
la tutela.#

Article 18è. Representants. 1. El subjecte
passiu amb capacitat per actuar pot fer£-ho
mitjançant un representant, amb el qual es
portaran a terme les actuacions administrati-
ves successives, llevat que ho manifesti altra-
ment.#

2. Per interposar reclamacions, desistir£-ne
o renunciar a drets en nom d�un subjecte
passiu, cal acreditar£-ne la representació amb
poder suficient, mitjançant un document
públic o privat amb la signatura legitimada
notarialment o amb la compareixença davant
l�òrgan administratiu competent. Per als actes
de mer tràmit es presumeix concedida la
representació.#

3. La manca o la insuficiència de l�apode-
rament no impedirà de considerar realitzat
l�acte del qual es tracti, sempre que se n�a-
porti l�apoderament o es corregeixi el defecte
en el termini de deu dies, que l�òrgan gestor
haurà de concedir amb aquesta finalitat.#

4. En els supòsits d�entitats, associacions,
herències jacents i comunitats de béns que
constitueixen una unitat econòmica o un
patrimoni separat, ha d�actuar en representa-
ció seva la persona que l�ostenti, sempre que
l�acrediti fefaentment, i en cas que no s�hagi
designat cap representant, es considerarà
com a tal el qui aparentment n�exerceixi la
gestió o la direcció, i si no n�hi ha, qualsevol
dels membres o partícips que integren o
componen l�entitat o comunitat.#

5. Pel que fa els subjectes passius sense
capacitat d�actuar, cal que actuïn en nom seu
els seus representants legals.#
Secció 4a. El domicili fiscal#

Article 19è#
Determinació del domicili fiscal#

1. A l�efecte tributari municipal, el domici-
li és:#

a) Per a les persones físiques, el de la seva
residència habitual.#

b) Per a les persones jurídiques, el del seu

domicili social sempre que la gestió adminis-
trativa i la direcció dels negocis hi estigui
efectivament centralitzada en aquest. En cas
contrari serà el domicili on radiqui l�esmenta-
da gestió o direcció.#

2. El subjectes passius, siguin contribuents
o substituts, i si escau, els seus representants,
administradors o apoderats, estan obligats a
comunicar mitjançant declaració expressa el
seu domicili fiscal a l�Administració tributària
municipal, així com els canvis que es pro-
dueixin, canvis que no comportaran cap
efecte davant l�Administració municipal fins
que no es presenti la declaració esmentada.#

3. L�Administració tributària municipal
podrà rectificar el domicili fiscal mitjançant
la comprovació corresponent.#

4. La pràctica de les notificacions es farà
en el domicili fiscal del subjecte passiu o, si
escau, en l�assenyalat a l�efecte de notificació
o en el dels seus representants legals o volun-
taris. Tindrà plena validesa, amb caràcter
general, la notificació practicada en el domi-
cili de l�activitat de l�obligat tributari, o en
l�últim consignat en un document de natura-
lesa tributària o relatiu a altres recursos de
dret públic.#
Article 20è#
Residència a l�estranger#

1. Els subjectes passius que resideixen a
l�estranger durant més de sis mesos l�any
natural estan obligats a designar un represen-
tant amb domicili en territori espanyol a l�e-
fecte de les seves relacions amb la Hisenda
municipal.#

2. Les persones jurídiques residents a l�es-
tranger que exerceixin activitats en el terme
municipal de Barcelona han de tenir el seu
domicili fiscal en el lloc on radiquin la gestió
administrativa efectiva i la direcció dels seus
negocis.#

CAPÍTOL III#

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE#

Article 21è#
Sistemes d�estimació i avaluació de la base
imposable#

1. L�ordenança fiscal reguladora de cada
exacció estableix els mitjans i els mètodes
per determinar£-ne la base imposable d�acord
amb els règims següents:#

a) Estimació directa.#
b) Estimació objectiva.#
c) Estimació indirecta.#
2. Les bases determinades pels règims dels

apartats a) i c) de l�epígraf anterior poden ser
enervades pels contribuents mitjançant les
proves pertinents.#

3. Cal aplicar amb caràcter general l�esti-
mació directa; l�estimació indirecta és aplica-
ble quan no sigui possible la directa; l�esti-
mació objectiva s�aplicarà quan així ho dis-
posi l�ordenança corresponent.#
Article 22è#
Estimació directa#

La determinació de les bases en règim
d�estimació directa correspon a l�Administra-
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ció, i s�ha d�aplicar mitjançant les declara-
cions, o documents presentats i de les dades
consignades en els llibres i registres compro-
vats administrativament.#
Article 23è#
Estimació objectiva#

S�utilitzarà quan així ho determinin les
normes de cada tribut.#
Article 24è#
Estimació indirecta#

Quan l�Administració no pugui determinar
la base imposable per omissió de declaració,
per resistència, excusa o negativa a la funció
inspectora, o per incompliment de les obliga-
cions comptables dels subjectes passius,
podrà determinar i quantificar la base impo-
sable de forma indirecta:#

a) Aplicant dades i antecedents disponi-
bles que siguin rellevants.#

b) Utilitzant elements que, indirectament,
acreditin l�existència de l�objecte tributari i el
fet imposable corresponent.#

c) Valorant els signes, índexs o mòduls
dels contribuents, d�acord amb les dades,
antecedents, sector econòmic i dimensió del
fet de què es tracti.#
Article 25è#
Procediment#

En cas que el règim d�estimació indirecta
de bases tributàries resulti aplicable:#

1. La Inspecció d�Hisenda Municipal
haurà d�annexar a les actes incoades per
regularitzar la situació tributària dels subjec-
tes passius, un informe raonat sobre:#

a) Les causes determinants de l�aplicació
del règim d�estimació indirecta.#

b) La situació de la comptabilitat dels
registres obligatoris dels subjectes.#

c) La justificació dels mitjans elegits per
determinar£-ne les bases.#

d) Els càlculs i les avaluacions efectuats
d�acord amb els punts anteriors.#

2. En els supòsits en què la Inspecció no
intervingui, l�òrgan gestor competent ha de
dictar l�acte administratiu de fixació de la
base i la liquidació tributària, i notificar£-lo a
l�interessat amb els requisits a què es refereix
l�article 72 d�aquesta Ordenança, amb un
informe raonat sobre els punts del paràgraf
anterior.#

3. L�aplicació del règim d�estimació indi-
recta no requereix cap acte administratiu
previ que el declari, sense perjudici dels
recursos i les reclamacions que procedeixin
contra els actes i les liquidacions que en
resultin.#

En els recursos i les reclamacions que s�in-
terposin podrà plantejar£-se la procedència de
l�aplicació del règim d�estimació indirecta.#
Article 26è#
Base liquidable#

S�entén per base liquidable el resultat de
practicar a la base imposable, si escau, les
reduccions establertes per l�ordenança fiscal
corresponent.#

CAPÍTOL IV#

EL DEUTE TRIBUTARI#

Secció 1a. Concepte i elements constitutius#

Article 27è#
Concepte#

1. El deute tributari està constituït per la
quota, pels pagaments a compte o fraccio-
nats, les quantitats retingudes o que s�haurien
d�haver retingut i els ingressos a compte.#

2. Si escau, també poden formar part del
deute tributari:#

a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre
les bases o quotes.#

b) Els recàrrecs sobre els ingressos corres-
ponents a les autoliquidacions, declaracions£-
liquidacions i declaracions presentades fora
de termini, sense requeriment previ.#

c) L�interès de demora, que és l�interès
legal del diner vigent durant el període en el
qual aquest es merita, incrementat en un 25
per cent, llevat que la Llei de pressupostos
generals de l�Estat n�estableixi un de diferent.#

d) El recàrrec de constrenyiment.#
e) Les sancions pecuniàries.#

Article 28è#
Quota tributària#

Cal determinar la quota tributària d�acord
amb:#

a) Els tipus de gravamen aplicables, les
tarifes, la quantia fixa assenyalada o l�aplica-
ció conjunta d�alguns d�aquests sistemes.#

b) Els factors correctors que, en cada cas,
cada ordenança estableix.#

c) Els beneficis fiscals que hi siguin aplica-
bles.#
Article 29è#
Tipus de gravamen#

Són els tipus percentuals, de caràcter pro-
gressiu o proporcional, que cal aplicar sobre
la base liquidable per obtenir la quota.#
Article 30è#
Tarifa#

És el quadre o taula d�imports reglamentà-
riament aprovats aplicable a diferents nivells
o categories del fet imposable, d�acord amb
la naturalesa, dimensió o capacitat contribu-
tiva presumpta d�aquest.#
Article 31è#
Índexs i coeficients#

1. Són els factors aplicables a la base liqui-
dable o a la tarifa, dins els límits legalment
establerts, d�acord amb determinades carac-
terístiques associades al fet imposable.#

2. Quan la corresponent ordenança fiscal
estableixi l�aplicació d�índexs d�acord amb la
via pública en la qual es produeixi el fet
imposable, cal aplicar les categories de vies
públiques d�acord amb la classificació apro-
vada, que constituirà l�annex d�aquesta Orde-
nança.#

Els carrers que no figuren en la classifica-
ció es consideren de categoria fiscal �D�, lle-
vat que l�ordenança corresponent disposi una
altra cosa.#
Secció 2a. Extinció del deute tributari#

Article 32è#
Formes d�extinció del deute tributari#

El deute tributari s�extingirà per:#
a) Pagament#
b) Prescripció#
c) Compensació#
d) Insolvència definitiva#
e) Condonació de sancions#

Article 33è#
El pagament#

1. El deute tributari s�haurà de satisfer en
els terminis i en la forma que preceptuï cada
ordenança fiscal, i amb els mitjans de paga-
ment que estableix aquesta Ordenança gene-
ral.#

2. S�entén que un deute tributari s�ha pagat
en efectiu quan se n�ha ingressat l�import a
Tresoreria o a les entitats col·laboradores
autoritzades que tinguin competència per
admetre�l. #
Article 34è#
Terminis de pagament per defecte#

1. El pagament s�ha de fer en els terminis
establerts en cada ordenança fiscal específi-
ca; quan no ho estigui, els terminis de paga-
ment seran els següents:#

a) El pagament de les quotes procedents
de padró, en el termini de dos mesos.#

b) El pagament de les liquidacions, en el
termini d�un mes a comptar des de la notifi-
cació.#

c) El pagament de les autoliquidacions, en
el termini d�un mes a comptar des del dia en
què es produeix l�acreditació.#

2. Cal pagar les taxes per serveis en el
mateix moment de la prestació del servei o
en els terminis establerts per l�ordenança res-
pectiva.#

3. Els deutes tributaris liquidats per l�Ajun-
tament que no han estat satisfets en el perío-
de voluntari s�han de fer efectius per la via de
constrenyiment.#

4. En el supòsit que s�hagi concedit un
ajornament del pagament, cal atenir£-se a allò
que disposen els articles 87è i següents d�a-
questa Ordenança.#
Article 35è#
Persones que poden fer el pagament#

1. Pot fer el pagament del deute tributari
qualsevol persona, tant si té interès pel com-
pliment de l�obligació com si no en té, i tant
si el deutor el coneix i l�aprova com si l�igno-
ra.#

2. En cap cas, el tercer que pagui el deute
no està legitimat per exercir davant l�Admi-
nistració els drets que corresponguin a la per-
sona obligada a fer el pagament, indepen-
dentment de les accions de repetició que hi
siguin procedents d�acord amb el dret privat.
Així mateix, podrà exercitar els drets que es
derivin, al seu favor, exclusivament de l�acte
de pagament.#

3. A l�efecte d�allò que disposa el paràgraf
anterior, no té la condició de tercer el suc-
cessor del deute tributari que pagui els deutes
liquidats a nom del subjecte passiu anterior.#
Article 36è#
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Autonomia dels deutes tributaris#
1. Els deutes tributaris es presumeixen

autònoms.#
2. El deutor amb diversos deutes pendents

pot imputar el pagament en període voluntari
al deute o als deutes que determini lliure-
ment.#

3. En aquells casos d�execució forçosa en
què s�hagin acumulat diversos deutes del
mateix subjecte passiu i no es puguin satisfer
totalment, cal aplicar el pagament al crèdit
més antic i determinar£-ne l�antiguitat d�acord
amb la data en què ha estat exigible.#

4. El cobrament d�un deute de venciment
posterior no extingeix el dret de la Corpora-
ció a percebre els anteriors que estiguin en
descobert.#
Article 37è#
Indivisibilitat del pagament#

Per tal que el pagament produeixi els efec-
tes que li són propis, cal que cobreixi la tota-
litat del deute, llevat que se n�hagi concedit
el fraccionament.#
Secció 3a. La prescripció#

Article 38è#
Prescripció#

Després de quatre anys, prescriuran els
drets i les accions següents:#

a) El dret de l�Ajuntament a determinar el
deute tributari mitjançant la liquidació
corresponent.#

b) L�acció per exigir el pagament dels deu-
tes tributaris liquidats.#

c) L�acció per imposar sancions tributàries.#
d) El dret a la devolució d�ingressos inde-

guts.#
Article 39è#
Còmput del termini de prescripció#

1. El termini de prescripció es comença a
computar, en els diferents supòsits previstos
per l�article anterior, de la manera següent:#

a) En el cas del dret de l�Ajuntament a
determinar el deute tributari mitjançant la
liquidació corresponent:#

1. Tributs objecte d�autoliquidació: des del
dia en què acabi el termini per presentar l�au-
toliquidació corresponent.#

2. Tributs objecte de declaració: des del
dia en què acabi el termini reglamentari per
presentar la declaració.#

b) En el cas de l�acció per exigir el paga-
ment dels deutes tributaris liquidats: des de la
data en què acabi el termini de pagament
voluntari.#

c) En el cas de l�acció per imposar san-
cions tributàries: des del moment en què es
van cometre les respectives infraccions.#

d) En el cas del dret a la devolució d�in-
gressos indeguts: des del dia en què s�hagi fet
l�ingrés indegut.#

2. Els terminis de prescripció s�interrom-
pran, i es computarà a partir de la data d�in-
terrupció una altra vegada el període de pres-
cripció, per les següents accions:#

a) Per qualsevol acció administrativa feta
amb coneixement formal del subjecte passiu
conduent al reconeixement, regulació, ins-

pecció, assegurament, comprovació, liquida-
ció i recaptació de l�exacció meritada per
cada fet imposable.#

b) S�entendrà no produïda la interrupció
del còmput de la prescripció quan, comença-
des actuacions inspectores, aquestes se sus-
penguin més de sis mesos per motius no atri-
buïbles a l�obligat tributari.#

c) Per la interposició de reclamacions o
recursos de qualsevol mena.#

d) Per qualsevol actuació del subjecte pas-
siu dirigida al pagament o liquidació del
deute.#

e) Per qualsevol acte fefaent del subjecte
passiu que pretengui la devolució d�ingressos
indeguts o per qualsevol acte de l�Adminis-
tració que en reconegui l�existència.#
Article 40è#
Aplicació de la prescripció#

La prescripció s�aplicarà d�ofici, sense
necessitat que el subjecte passiu la invoqui o
l�exceptuï.#
Secció 4a. La compensació#

Article 41è#
Normes generals de compensació#

1. Els deutes tributaris, en període voluntari
o executiu de recaptació, es podran extingir
totalment o parcialment per compensació: #

a) Amb els crèdits reconeguts per un acte
administratiu ferm a favor del subjecte passiu
en virtut de devolucions d�ingressos indeguts
per qualsevol tribut.#

b) Amb altres crèdits reconeguts per un
acte administratiu ferm a favor del subjecte
passiu.#

2. La compensació es pot fer d�ofici o a
instància de part.#

3. Quan una liquidació, l�import de la
qual hagi estat ingressat, sigui anul·lada i
substituïda per una altra, es podrà disminuir
aquesta amb la quantitat prèviament ingres-
sada. #

4. Els deutes a favor de l�Ajuntament de
Barcelona, quan el deutor sigui un ens de
dret públic l�activitat del qual no es regeixi
per l�ordenament privat, seran compensables
d�ofici una vegada transcorregut el termini
d�ingrés en període voluntari.#
Article 42è#
Compensació d�ofici#

1. Els deutes tributaris de les altres admi-
nistracions públiques seran compensables
d�ofici una vegada transcorregut el termini
d�ingrés en període voluntari.#

2. Els deutes tributaris quan els deutors no
siguin ens públics seran compensables d�ofi-
ci, i una vegada transcorregut el termini
d�ingrés en període voluntari, s�inclourà en la
compensació el corresponent recàrrec de
constrenyiment.#
Article 43è#
Compensació a instància del subjecte passiu#

1. La sol·licitud de compensació ha de
recollir les dades següents:#

a) Nom i cognoms, raó social o denomina-
ció i domicili del subjecte passiu.#

b) Deute tributari la compensació del qual
se sol·licita i import d�aquest deute.#

c) Crèdit contra l�Ajuntament la compen-
sació del qual s�ofereix i import i naturalesa
d�aquest crèdit.#

d) Declaració expressa de no haver cedit
el crèdit.#

Lloc, data i signatura del peticionari.#
2. A la sol·licitud de compensació s�adjun-

taran els documents següents:#
a) Si el deute tributari la compensació del

qual se sol·licita ha estat determinat mit-
jançant autoliquidació, model oficial d�auto-
liquidació degudament complimentat .#

b) Acta administrativa en la qual es reflec-
teixi l�existència del crèdit reconegut, pen-
dent de pagament.#

3. Si la sol·licitud de compensació es pre-
senta en període voluntari i en acabar el ter-
mini està pendent de resolució, no es dictarà
la providència de constrenyiment.#

Quan es presenti en període executiu, se
suspendran cautelarment les actuacions de
cobrament fins a la resolució de la sol·licitud.#

4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits o
no s�adjunten els documents indicats en l�a-
partat 2 d�aquest article, es requerirà el
sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies,
esmeni la falta o adjunti els documents pre-
ceptius, amb la indicació que si no ho fa així
se�l considerarà desistit de la seva sol·licitud.#

En particular, si la sol·licitud s�ha presentat
en el període voluntari d�ingrés, se l�advertirà
que, si el termini d�ingrés ha transcorregut en
acabar el termini assenyalat en el paràgraf
anterior sense que s�hagi fet el pagament ni
aportat els documents, s�exigirà el deute per
la via de constrenyiment amb els recàrrecs i
interessos corresponents.#

5. Si la compensació es denega i aquesta
s�ha sol·licitat en període voluntari, el deute
s�ha de satisfer juntament amb els interessos
de demora, acreditats fins a la data de la
resolució, en el termini establert en l�article
34 de la present Ordenança. Acabat el termi-
ni esmentat, si no es produeix l�ingrés, s�exi-
girà el deute pendent per la via de constren-
yiment.#

Si la compensació s�ha sol·licitat en perío-
de executiu i es denega, es continuarà el pro-
cediment de constrenyiment.,#

6. La resolució de les sol·licituds de com-
pensació s�ha de dictar£-se en el termini de sis
mesos a comptar des del dia de presentació
de la sol·licitud al Registre General.#

Transcorregut aquest termini sense que
s�hagi dictat cap resolució, la sol·licitud es
podrà considerar desestimada en la forma i
amb els efectes previstos en l�article 43 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. #
Article 44è#
Efectes de la compensació#

1. Un cop acordada la compensació, el
crèdit i el deute queden extingits en la quan-
titat concorrent.#

2. Com a conseqüència d�allò que disposa
el paràgraf anterior, l�Administració munici-
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pal ha de lliurar a l�interessat el justificant
corresponent de l�extinció del deute, ha de
declarar extingit el crèdit compensat i ha de
practicar les operacions comptables que cal-
guin.#

3. Quan el crèdit sigui superior a l�import
del deute tributari, l�Administració municipal
ha de practicar la liquidació minorant el crè-
dit i expressant la quantia del romanent a
favor de l�interessat.#

4. Quan el crèdit sigui inferior a l�import
del deute tributari, la part de deute tributari
no compensada seguirà el règim ordinari, i es
procedirà al constrenyiment, si no és ingres-
sada en el termini establert en l�article 34
d�aquesta Ordenança, o es continuarà el pro-
cediment si el deute ja estava constret.#
Secció 5a. Altres formes d�extinció #

Article 45è#
Insolvència#

1. Els deutes que no s�han pogut fer efec-
tius per insolvència provada del subjecte pas-
siu i els responsables restants s�han de decla-
rar provisionalment extingits en la quantia
procedent mentre no es rehabilitin en els ter-
minis de prescripció.#

2. Si un cop vençut el termini de prescrip-
ció el deute no ha estat rehabilitat, queda
definitivament extingit.#
Article 46è#
Condonació#

1. Els deutes només poden ser objecte de
condonació, rebaixa o perdó en virtut, en la
quantia i amb els efectes que la Llei determi-
na.#

2. Els expedients de condonació de san-
cions tributàries s�incoaran amb sol·licitud
prèvia de l�interessat que es formularà dins
del termini de trenta dies a partir de la notifi-
cació de les sancions tributàries.#

3. El procediment de cobrament de la san-
ció se suspendrà cautelarment fins a la reso-
lució de la sol·licitud, sense perjudici, en el
cas que es desestimi la petició, que es proce-
deixi a la liquidació d�interessos de demora
durant el termini que hagi durat la suspensió.
En el cas que la sanció s�hagi liquidat con-
juntament amb la quota tributària es proce-
dirà a desglossar£-la.#

4. S�incorporarà a l�expedient un informe
sobre les circumstàncies econòmiques de
l�infractor, que començarà amb l�estat de tri-
butació i l�informe preceptiu de la Inspecció
de Tributs Municipals.#

5. L�expedient serà elevat a l�Alcaldia per
tal que sigui resolt, acompanyat d�un informe
en el qual es faci constar la raó de la imposi-
ció de la sanció, les circumstàncies que con-
corren en el peticionari en les seves relacions
amb l�Administració i si es considera aconse-
llable o no que s�accedeixi a allò que s�ha
sol·licitat.#
Secció 6a. Les garanties#

Article 47è#
Prelació de la Hisenda municipal#

1. La Hisenda municipal gaudeix de prela-

ció per al cobrament dels crèdits tributaris
vençuts i no satisfets, sempre que hi concorri
amb creditors que no en siguin de domini,
penyora, hipoteca o qualsevol altre dret real
degudament inscrit en el registre correspo-
nent abans de la data en què s�hi ha consig-
nat el dret de la Hisenda municipal.#

2. En les exaccions que graven periòdica-
ment els béns o els drets inscriptibles en un
registre públic o els seus productes directes,
certs o presumptes, la Hisenda municipal
tindrà preferència sobre qualsevol altre credi-
tor o adquirent, encara que aquests hi hagin
inscrit els seus drets, per cobrar els deutes no
satisfets corresponents a l�any natural en el
qual té lloc l�acció administrativa de cobra-
ment i a l�any immediatament anterior. A
aquest efecte, cal entendre que l�acció admi-
nistrativa de cobrament s�exerceix quan s�ini-
cia el procediment de recaptació en període
voluntari.#
Article 48è#
Hipoteca especial#

1. Per tenir la mateixa preferència que l�ar-
ticle anterior indica, per deutes anteriors als
que expressa o per una quantitat superior a la
que en resulta, es podrà constituir voluntària-
ment pel deutor o ser exigida per la Hisenda
municipal la constitució d�una hipoteca espe-
cial. Aquesta hipoteca tindrà efectes des de la
data en què quedi inscrita.#

2. Per practicar la inscripció de la hipoteca
especial en el registre corresponent cal que
prèviament sigui acordada, i acceptada si
escau, la constitució d�aquesta com a garan-
tia, per part del tresorer municipal.#
Article 49è#
Afecció de béns#

1. Sempre que l�ordenança fiscal regulado-
ra de cada exacció concedeix un benefici
d�exempció o una bonificació l�efectivitat
definitiva de la qual depèn del compliment
per part del contribuent de qualsevol requisit
que aquella ordenança exigeix, l�administra-
ció tributaria municipal ha de fer figurar l�im-
port total de la liquidació que caldria haver
girat si no s�hagués concedit el benefici fis-
cal, liquidació que caldria haver girat si no
s�hagués interposat el benefici fiscal, liquida-
ció que s�ha de consignar en una nota margi-
nal d�afecció als registres públics. #
Article 50è#
Anotació preventiva d�embargament#

Una vegada s�ha començat la via de cons-
trenyiment, l�Institut Municipal d�Hisenda pot
procedir a l�anotació preventiva d�embarga-
ment de béns en el Registre corresponent.#
Article 51è#
Altres garanties del deute#

Quan s�acordi la suspensió, el fracciona-
ment o l�ajornament del deute, l�Administra-
ció tributària municipal podrà exigir la cons-
titució de garanties establertes en l�article 89
i següents de la present Ordenança.#

CAPÍTOL V#

EXEMPCIONS, REDUCCIONS O BONIFICACIONS#

Secció 1a. Disposicions generals#

Article 52è#
Enunciació#

1. No es poden concedir més exempcions,
bonificacions o reduccions que aquelles que
la Llei hagi autoritzat de manera concreta.#

2. En els actes d�aprovació de plans d�ac-
tuació sectorial o instruments de planeja-
ment, el Consell Plenari pot establir beneficis
fiscals dels tributs municipals en el marc
legislatiu vigent i sotmesos, en tot cas, als
principis de capacitat econòmica i de justícia
distributiva.#
Article 53è#
Interpretació#

1. Les exempcions, bonificacions i reduc-
cions s�han d�interpretar en sentit estricte, no
es poden aplicar a altres persones £-i solament
per a les seves obligacions tributàries pròpies
i directes£-, que les taxativament previstes i
tampoc no es poden estendre a altres supòsits
que els específicament assenyalats.#

2. Quan les ordenances respectives decla-
rin exempt del pagament dels tributs l�Estat,
aquest benefici no pot comprendre les enti-
tats o organismes que, qualsevulla que sigui
la seva relació o dependència amb l�Estat,
gaudeixen de personalitat jurídica pròpia i
independent i no tinguin reconeguda per la
Llei cap exempció especial.#
Article 54è#
Sol·licitud#

1. Els subjectes passius han de sol·licitar
l�aplicació de les exempcions, bonificacions
o reduccions pregades que escaiguin, en els
terminis següents:#

a) Si es tracta de liquidacions que tenen
origen en les declaracions dels subjectes pas-
sius, en formular la declaració.#

b) Si es refereixen a exaccions municipals
que, per la continuïtat del fet imposable,
siguin objecte de padró, matrícula o registre,
en el període d�exposició al públic, o bé en
el període voluntari per fer l�ingrés de la
quota tributària.#

c) En les taxes per serveis que calgui fer
efectives en el moment de la prestació, prè-
viament o simultàniament a la seva sol·lici-
tud.#

d) En el cas d�exaccions subjectes al siste-
ma d�autoliquidació, els interessats han de
presentar la declaració£-liquidació correspo-
nent aplicant£-hi, amb caràcter provisional, la
bonificació o l�exempció que, segons el seu
parer, hi escaigui i independentment de les
responsabilitats en què poden incórrer si fal-
segen les dades justificatives del benefici fis-
cal o si és evident que la causa invocada no
es pot considerar inclosa en les normes que
hi són aplicables. Juntament amb el docu-
ment de declaració£-liquidació, cal formular
la sol·licitud del benefici fiscal.#

e) En els altres casos, en el termini de
reclamació a l�Ajuntament de la liquidació
practicada.#

2. Els beneficiaris d�exempcions o bonifi-
cacions han de comunicar a l�Administració



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració Local¢

¢28 / 12 / 1999 ¢Núm. 310 / Pàg. 33¢

els fets que impliquen l�extinció del benefici
fiscal.#

CAPÍTOL VI #

LES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES#

Article 55è#
Concepte i classificació#

1. Són infraccions tributàries les accions i
omissions tipificades i sancionades per la
Llei. #

2. D�acord amb allò que disposa l�article
11 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, regu-
ladora de les hisendes locals, en matèria de
tributs locals serà d�aplicació el règim d�in-
fraccions i sancions regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que comple-
menten o desenvolupen aquesta normativa,
d�acord amb el Reial Decret 1930/1998, d�11
de setembre, pel qual es desenvolupa el
règim sancionador tributari.#

3. Les infraccions tributàries poden ser
simples i greus.#
Article 56è#
Tipificació#

1. És infracció simple l�incompliment de
les obligacions o dels deures tributaris exigits
a qualsevol persona, sigui o no subjecte pas-
siu, per raó de la gestió dels tributs i quan no
constitueixi infracció greu i no operi com a
element de graduació de la sanció.#

En especial, constitueixen infraccions sim-
ples:#

a) La manca de presentació de declara-
cions o la presentació de declaracions amb
dades falses, incompletes o inexactes.#

b) L�incompliment dels deures de submi-
nistrar dades, informes o antecedents amb
transcendència tributària, deduïts de seves
relacions econòmiques, professionals o finan-
ceres amb terceres persones, establerts en els
articles 111 i 112 de la Llei general tributària.#

c) L�incompliment de l�obligació de comu-
nicar a la Hisenda municipal qualsevol fet o
circumstància que impliqui variació en la
relació juridicotributària o en la determinació
de la quota corresponent. A títol d�exemple
cal referir£-se a canvis de titularitat, modifica-
cions de la base tributària, pèrdua de les cir-
cumstàncies que hagin determinat la conces-
sió d�exempcions, bonificacions o subven-
cions, variacions d�ordre físic, econòmic o
jurídic, que es produeixen en l�exercici de les
activitats gravades per l�impost sobre activi-
tats econòmiques, etc.#

d) L�incompliment de l�obligació de con-
signar o comunicar el número d�identificació
fiscal (NIF) o la consignació o comunicació
inexacta d�aquest, en declaracions, comuni-
cacions o escrits relacionats amb la gestió
dels tributs.#

e) L�incompliment del deure de declarar a
la Hisenda municipal el domicili tributari o
l�incompliment de comunicar, en forma, els
canvis que s�hi produeixin i del deure dels
subjectes passius que resideixen a l�estranger
durant més de sis mesos l�any, de designar un
representant amb domicili en territori espan-
yol, d�acord amb allò que es preveu en els

articles 45.2 i 46 de la Llei general tributària i
19 i 20 de la present Ordenança general.#

f) La resistència, excusa o negativa a les
actuacions de l�Administració tributària
municipal, ja sigui en fase de gestió, inspec-
ció o recaptació. Es considera que es pro-
dueix quan l�obligat tributari, degudament
notificat i advertit, no atén els requeriments o
fa actuacions destinades dilatar o impedir les
actuacions, així com en els casos d�incompa-
reixença, negativa a l�entrada, permanència
en finques o locals i coaccions als òrgans de
l�Administració tributària. #

2. Constitueixen infraccions greus les con-
ductes següents :#

a) No ingressar en els terminis reglamentà-
riament assenyalats la totalitat o part del
deute tributari, llevat que es regularitzi la
situació d�acord amb allò que estableix l�arti-
cle 93 d�aquesta Ordenança general o sigui
procedent l�aplicació d�allò que es preveu en
els articles 94 i 95.#

b) No presentar, presentar fora de termini
després del requeriment fet per l�Ajuntament
o presentar de forma incompleta o incorrecta
les declaracions o documents necessaris per-
què l�Ajuntament pugui practicar la liquida-
ció d�aquells tributs que no s�exigeixin pel
procediment d�autoliquidació.#

c) Gaudir o rebre de manera indeguda
beneficis fiscals, exempcions, desgravacions
o devolucions.#
Article 57è#
Sancions#

1. Les infraccions simples seran sanciona-
des amb una multa de 1.000 a 150.000 pes-
setes, amb les excepcions següents:#

Les infraccions tipificades en l�apartat 1b)
de l�article anterior seran sancionades amb
multes de 1.000 a 200.000 pessetes per cada
dada omesa, falsejada o incompleta.#

Quan els obligats tributaris no atenguin els
requeriments dels òrgans de la Inspecció
relatius a l�examen de documents, llibres o
altres proves comptables de les quals es deri-
vin dades a presentar o aportar, així com per
a la comprovació o compulsa de les declara-
cions, la infracció es sancionarà amb una
multa de 50.000 a 1.000.000 de pessetes.#

2. Les infraccions tributàries greus seran
sancionades amb una multa pecuniària pro-
porcional del 50 al 150% del deute tributari
o de l�import dels beneficis o devolucions
obtinguts indegudament. #

3. Així mateix, seran exigibles els interes-
sos de demora del temps transcorregut entre
la fi del termini voluntari de pagament i el
dia en què es practiqui la liquidació que
regularitzi la situació tributària.#

4. Quan l�import del perjudici econòmic
corresponent a la infracció tributària greu
representi més del 50% de les quantitats a
ingressar i excedeixi de 5.000.000 ptes., con-
corrent£-hi a més, resistència, negativa o obs-
trucció a l�acció investigadora de l�Adminis-
tració municipal, o utilització de mitjans
fraudulents en la comissió de la infracció
com: existència d�anomalies substancials en
la comptabilitat i la utilització de factures,

justificants o altres documents falsos o false-
jats, els infractors podran ser sancionats a
més amb:#

a) La pèrdua, durant un termini de fins a
cinc anys, de la possibilitat d�obtenir subven-
cions o ajudes públiques i del dret a gaudir
de beneficis o incentius fiscals.#

b) La prohibició, durant un termini de fins
a cinc anys, d�establir contractes amb l�Ajun-
tament de Barcelona i els seus organismes
autònoms.#
Article 58è#
Graduació#

1. Les sancions tributàries es graduaran en
cadascun dels supòsits de conformitat amb:#

a) La comissió repetida d�infraccions tri-
butàries.#

b) La resistència, negativa o obstrucció a
l�acció investigadora de l�Administració
municipal.#

c) La utilització de mitjans fraudulents en
la comissió de la infracció o la comissió d�a-
questa per persona interposada.#

d) L�ocultació a l�Administració mitjançant
la falta de presentació de declaracions o la
presentació de declaracions incompletes o
inexactes, de les dades necessàries per a la
determinació del deute tributari, i d�aquest fet
es derivi una disminució del deute.#

e) En qualsevol cas, es procedirà d�acord
amb allò que preveuen els articles 15 i 16 de
la Llei de drets i garanties del contribuent.#

2. Els criteris de graduació són aplicables
simultàniament.#

3. Els criteris establerts en l�apartat d) s�a-
plicaran, exclusivament, per a la graduació
de les sancions per infraccions greus.#

4. La valoració i aplicació d�aquests crite-
ris de graduació es farà de conformitat amb
els articles 15 a 20 del RD 1930/1998, de
l�11 de setembre.#

5. La quantia de les sancions per infrac-
cions tributàries greus es reduirà en un 30%
quan el subjecte infractor o, si escau, el res-
ponsable, manifestin la seva conformitat amb
la proposta de regularització que se�ls formu-
li. La posterior interposició de qualsevol
recurs o reclamació contra l�acte administra-
tiu de la regularització determinarà l�exigèn-
cia de la reducció practicada.#
Article 59è#
Procediment i competència.#

1. És òrgan competent per acordar i impo-
sar les sancions consistents en multa pecu-
niària per infraccions simples el director£-
gerent de l�Institut Municipal d�Hisenda.#

2. La competència per acordar i imposar
sancions pecuniàries per infraccions greus
correspon als òrgans que han de dictar els
actes administratius pels quals es practiquen
les liquidacions provisionals o definitives
competents.#

3. Per a la imposició de sancions no pecu-
niàries, la competència correspon a l�alcalde,
llevat que es tracti d�una suspensió d�ocupa-
ció o càrrec públic dependent de la Corpora-
ció, que en tal cas correspon al Ple. #

4. La imposició de les sancions tributàries
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es farà, en tot cas, mitjançant un expedient
diferent o separat de l�instruït per a la com-
provació i investigació de la situació tributà-
ria del subjecte infractor. En tot cas, es
donarà audiència a l�interessat, i es tramitarà
d�acord amb els articles 29 a 36 del
RD1930/1998, de 30 de setembre.#

5. Quan en el curs del procediment de
comprovació i investigació que practiqui la
Inspecció dels Tributs es manifestin fets o cir-
cumstàncies que podrien ser constitutives
d�infraccions tributàries, es procedirà a ins-
truir el corresponent expedient sancionador i
tramitar£-lo i resoldre�l d�acord amb els arti-
cles esmentats en l�apartat anterior i, en espe-
cial, quan sigui procedent, per l�article 34 per
la tramitació abreujada i per allò que s�esta-
bleix en els articles 63 bis, 3 i 4 del Regla-
ment general de la Inspecció, modificats per
la Disposició final primera, 5.6.7 del Reial
Decret esmentat. #

Quan es tracti de sancions pecuniàries per
infraccions tributàries simples, la tramitació i
instrucció de l�expedient podran encomanar£-
se a l�actuari que va desenvolupar les actua-
cions o a un altre funcionari de la inspecció.#

En el cas de sancions pecuniàries amb
infraccions tributàries greus, serà competent
per acordar la iniciació de l�expedient el fun-
cionari actuari, amb autorització de l�inspec-
tor en cap. La tramitació i instrucció de la
proposta de resolució podrà encomanar£-se a
aquest funcionari o a un altre adscrit a la Ins-
pecció i la resolució de l�expedient corres-
pondrà a l�inspector en cap.#

Quan els fets i les circumstàncies manifes-
tats per la Inspecció, i recollits en acta o
diligència, puguin determinar sancions no
pecuniàries per infraccions tributàries, els
actuaris proposaran la iniciació d�un expe-
dient mitjançant una moció dirigida a l�ins-
pector en cap el qual si ho creu procedent, es
remetrà, si escau, a l�òrgan competent per
acordar la iniciació de l�expedient.#
Article 60è#
Suspensió de l�execució i extinció#

1. L�execució de les sancions tributàries se
suspendrà automàticament, sense necessitat
d�aportar cap tipus de garantia, mitjançant la
presentació del recurs en el termini establert,
sense que es puguin executar fins que siguin
fermes en via administrativa. Aquesta suspen-
sió serà aplicada automàticament pels òrgans
encarregats del cobrament del deute sense
necessitat que el contribuent ho sol·liciti. #

2. Un cop exhaurida la via administrativa,
els òrgans de recaptació no començaran les
actuacions de procediment de constrenyi-
ment mentre no acabi el termini per interpo-
sar el recurs contenciós administratiu. Si
durant aquest termini l�interessat comunica a
l�òrgan esmentat la interposició del recurs,
amb petició de suspensió i oferiment de
garantia per garantir el deute, es mantindrà la
paralització del procediment mentre conservi
la vigència i eficàcia la garantia aportada. El
procediment es reprendrà o suspendrà segons
la decisió que adopti l�òrgan judicial en la
peça de suspensió.#

3. Les sancions suspeses acreditaran els
corresponents interessos de demora d�acord
amb les normes generals i es procedirà a
cobrar£-les una vegada que la sanció imposa-
da sigui ferma.#

4. La responsabilitat que resulta de les
infraccions s�extingeix amb el pagament o el
compliment de la sanció, per prescripció o
per mort dels subjectes infractors, per la qual
cosa el cobrament de les sancions liquidades
i notificades amb anterioritat se suspendrà i
el deute corresponent es declararà extingit
quan es tingui constància de la defunció.#

5. Les sancions tributàries solament
podran ser condonades de manera graciable,
deferència que ha de ser concedida discre-
cionalment per l�alcalde d�acord amb els
requisits i el procediment que l�article 89.2
de la Llei general tributària i la legislació
concordant determinen.#

CAPÍTOL VII#

LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA #

Secció 1a. Normes generals i procediment#

Article 61è#
Formes d�iniciació#

La gestió dels tributs s�iniciarà:#
a) Per declaració, autoliquidació o iniciati-

va del subjecte passiu, del retenidor o de l�o-
bligat al pagament, i de qualsevol persona
obligada a presentar declaracions d�acord
amb les normes de cada tribut.#

b) D�ofici, a iniciativa dels òrgans de l�Ad-
ministració tributària municipal en l�àmbit de
les seves competències.#

c) Per actuació investigadora dels òrgans
de l�Administració tributària municipal en
l�àmbit de les seves competències.#
Article 62è#
Declaració#

1. Té la consideració de declaració tributà-
ria qualsevol document per mitjà del qual es
manifesti o es reconegui espontàniament
davant l�Administració municipal que han
concorregut les circumstàncies o els elements
integrants del fet imposable.#

2. La presentació d�una declaració no
implica l�acceptació de la procedència del
gravamen.#

3. També es considera declaració tributà-
ria la presentació dels documents que contin-
guin el fet imposable o que el constitueixin.#

4. L�Administració municipal pot reclamar
declaracions, i l�ampliació d�aquestes, així
com la correcció dels defectes advertits, quan
sigui necessari per a la liquidació i la com-
provació del tribut, com també la informació
suplementària que hi escaigui.#
Article 63è#
Denúncia#

1. L�acció investigadora dels òrgans admi-
nistratius es pot iniciar com a conseqüència
d�una denúncia. L�exercici de l�acció de
denúncia és independent de l�obligació de
col·laborar amb l�Administració tributària,
segons el que preveuen els articles 111 i 112
de la Llei general tributària.#

2. El denunciant no es considerarà interes-
sat en l�actuació investigadora iniciada com a
conseqüència de la denúncia, ni legitimat per
interposar£-hi, com a tal, recursos ni reclama-
cions. Es poden arxivar sense cap més tràmit
aquelles denúncies que manifestament no
tinguin fonament.#
Article 64è#
Consultes#

1. Els subjectes passius i altres obligats tri-
butaris poden formular consultes deguda-
ment documentades a l�Administració muni-
cipal pel que fa al règim, la classificació o la
qualificació tributària que els correspongui
en cada cas, en la forma i amb l�abast previst
en l�article 107 de la Llei general tributària.#

2. Igualment, podran formular consultes,
sempre que estiguin degudament documenta-
des, els col·legis professionals, les cambres
oficials, les organitzacions patronals, els sin-
dicats, la federació d�associacions de veïns,
les associacions de consumidors, les associa-
cions empresarials i les organitzacions pro-
fessionals, així com les federacions que agru-
pin els organismes o les entitats esmentats,
quan es refereixin a qüestions que afectin a la
generalitat dels seus membres o associats. #

3. Llevat que per Llei es disposi altrament,
la resposta no tindrà efectes vinculants per a
l�Administració municipal.#

4. No obstant això, l�obligat tributari que,
un cop rebuda resposta a la seva consulta,
hagi complert les obligacions tributàries d�a-
cord amb la resposta de l�òrgan competent,
no incorrerà en responsabilitat, sense perjudi-
ci de l�exigència de les quotes, imports, recà-
rrecs i interessos de demora pertinents, si
compleix els requisits següents:#

a) Haver presentat tots els antecedents i
exposat les circumstàncies necessaris per a la
formació del judici de l�Administració.#

b) Els antecedents i les circumstàncies
esmentats no s�han d�haver modificat poste-
riorment.#

c) La consulta s�ha d�haver formulat abans
de produir£-se el fet imposable o dins el termi-
ni establert per declarar£-lo.#

L�exempció de responsabilitat cessa en cas
que es modifiqui la legislació aplicable, i no
pot impedir en cap cas l�exigència d�interes-
sos de demora, a més de les quotes, els
imports o els recàrrecs pertinents.#

5. Els interessats no poden recórrer contra
la resposta sense descartar de fer£-ho poste-
riorment contra l�acte administratiu dictat de
conformitat amb els criteris manifestats en la
contestació.#

6. Formulada una consulta, l�òrgan com-
petent de l�Administració tributària municipal
la remetrà al Consell Tributari Municipal per
tal que l�informi.#

7. Un cop escoltat el Consell Tributari
Municipal, la competència per evacuar les
consultes esmentades recau en la Comissió
de Govern. #
Article 65è#
Rectificació d�errors#

L�Administració municipal pot rectificar en
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qualsevol moment, d�ofici o a instància del
subjecte passiu, els errors materials o de fet i
els aritmètics comesos en el procediment de
gestió tributària, sempre que no hagin trans-
corregut cinc anys des que es dictà l�acte
administratiu que es pretén rectificar.#
Secció 2a. Drets i garanties en els
procediments tributaris#

Article 66è#
Obligació de resoldre#

1. L�Administració tributària està obligada
a resoldre expressament totes les qüestions
que es plantegin en els procediments de ges-
tió tributària iniciats d�ofici o a instància de
part llevat dels procediments relatius a l�exer-
cici dels drets que únicament hagin de ser
objecte de comunicació i quan es produeixi
la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l�ob-
jecte de procediment, la renúncia o el desisti-
ment dels interessats. Malgrat això, quan l�in-
teressat demani expressament que l�Adminis-
tració tributària declari que s�ha produït algu-
na de les circumstàncies esmentades, aquesta
quedarà obligada a resoldre sobre la seva
petició. #

2. Els actes de liquidació, els de compro-
vació de valor, els que resolguin recursos i
reclamacions, els que deneguin la suspensió
de l�execució d�actes de gestió tributària
seran motivats amb referència als fets i fona-
ments de dret. #
Article 67è#
Al·legacions#

Els contribuents podran, en qualsevol
moment del procediment de gestió tributària
anterior al tràmit d�audiència, o si escau, a la
redacció de la proposta de resolució, presen-
tar al·legacions i aportar documents o altres
elements d�enjudiciament, que seran tinguts
en compte pels òrgans competents en redac-
tar la corresponent proposta de resolució.#
Article 68è#
Audiència de l�interessat#

1. En tot procediment de gestió tributària
es donarà audiència a l�interessat abans de
redactar la proposta de resolució perquè
pugui al·legar el que convingui al seu dret.#

2. Es podrà prescindir del tràmit d�audièn-
cia quan no figurin en el procediment, ni
siguin tinguts en compte en la resolució,
altres fets ni altres al·legacions i proves que
les lliurades per l�interessat.#
Article 69è#
Terminis de resolució#

1. El termini serà de sis mesos, llevat que
la normativa aplicable fixi un termini dife-
rent. #

2. Si venç el termini de resolució en els
procediments iniciats a instància de part,
sense que l�òrgan competent l�hagi dictat
expressament, es produiran els efectes que
estableixi la normativa aplicable.#
Secció 3a. Liquidació#

Article 70è#
Liquidació#

1. Les liquidacions tributàries poden ser
provisionals o definitives.#

2. Tenen consideració de definitives les
practicades amb comprovació administrativa
del fet imposable i de la seva valoració, tant
si hi ha hagut liquidació provisional com si
no n�hi ha hagut, així com aquelles que no
hagin estat comprovades dins el termini que
assenyali la Llei de cada tribut, sense perjudi-
ci de la prescripció.#

En els altres casos, tenen caràcter provisio-
nal, siguin a compte, siguin complementà-
ries, parcials o totals.#

3. L�Administració municipal no està obli-
gada a ajustar les liquidacions a les dades
consignades pels subjectes passius en llurs
declaracions.#

4. Quan en una liquidació d�un tribut la
base es determini d�acord amb les establertes
per altres, aquella no serà definitiva fins que
aquestes últimes siguin fermes.#

5. L�Administració tributària municipal pot
emetre liquidacions provisionals d�ofici, d�a-
cord amb la informació següent:#

a) Les dades consignades en les declara-
cions tributàries i els justificants correspo-
nents presentats pel subjecte passiu.#

b) Quan els elements de prova en poder
dels serveis d�inspecció posin de manifest la
realització del fet imposable, o l�existència
d�elements no declarats, o l�existència d�ele-
ments determinants del deute tributari dife-
rents dels declarats.#

c) Amb relació als expedients de devolu-
ció tributaris, quan no coincideixi l�import
sol·licitat pel subjecte passiu amb l�estimació
realitzada pels òrgans de l�Administració
municipal#

6. Per tal de practicar aquestes liquida-
cions provisionals d�ofici, l�Ajuntament podrà
dur a terme totes aquelles actuacions de
comprovació abreujada que siguin necessà-
ries tot i que no s�admetrà, en cap cas, l�ex-
tensió d�aquestes actuacions a l�examen de la
documentació comptable d�activitats empre-
sarials o professionals. No obstant això, en el
supòsit de devolucions tributàries, el subjecte
passiu haurà de mostrar, si fos requerit, els
registres i documents establerts per les nor-
mes tributàries per tal que l�Ajuntament
pugui comprovar que les dades declarades
coincideixen amb les que figuren en els
registres i documents esmentats.#

7. Abans d�emetre la liquidació a què fan
referència els dos apartats anteriors, l�expe-
dient es posarà de manifest a l�interessat o, si
escau, als seus representats, per tal que, en un
termini no inferior a deu dies ni superior a
quinze, pugui presentar les al·legacions,
documents o justificants que estimi oportuns.#
Article 71è#
Competència#

1. Les liquidacions són emeses i aprovades
pels òrgans de l�Administració tributària
municipal en l�àmbit de les seves competèn-
cies. #
Article 72è#
Notificació#

1. Les liquidacions tributàries s�han de
notificar als subjectes passius, i han d�indicar:#

a) Els elements essencials de la liquidació.
Quan suposin un augment de la base impo-
sable respecte a la declarada per l�interessat,
la notificació ha d�expressar de forma con-
creta els fets i elements que la motiven.#

b) Els mitjans d�impugnació que puguin
ser exercits, amb indicació dels terminis i els
organismes davant els quals han de ser inter-
posats.#

c) El lloc, el termini i la manera com es pot
satisfer el deute tributari.#

2. Les liquidacions definitives, tot i que no
rectifiquin les provisionals, s�han d�acordar
mitjançant un acte administratiu i s�han de
notificar vàlidament a l�interessat.#

3. En el cas de tributs de cobrament periò-
dic per rebut, i d�acord amb el que estableixi
l�ordenança fiscal respectiva, cal notificar
individualment la liquidació corresponent a
l�alta en el padró, la matrícula o el registre
respectius. Sense perjudici d�allò que esta-
bleixen els apartats següents d�aquest article,
les liquidacions successives es poden notifi-
car col·lectivament mitjançant la publicació
d�edictes que ho adverteixin. L�increment de
la base tributària sobre la resultant de les
declaracions s�ha de notificar al subjecte pas-
siu amb expressió concreta dels fets i els ele-
ments addicionals que ho hagin motivat,
excepte quan la modificació tingui origen en
actualitzacions o revisions de caràcter gene-
ral autoritzades per les lleis. L�exposició al
públic de padrons, matrícules o registres té
l�efecte de notificació de la liquidació a
cadascun dels interessats des de l�endemà de
la data en què acaba el termini establert per
l�article 76 d�aquesta Ordenança.#

4. Les ordenances fiscals respectives
poden establir supòsits en els quals la notifi-
cació expressa de les liquidacions no és pre-
ceptiva, sempre que l�Administració munici-
pal adverteixi per escrit sobre aquesta pecu-
liaritat el presentador de la declaració, el
document o la notificació d�alta.#

5. Les notificacions es practicaran per
qualsevol sistema que permeti tenir constàn-
cia de la recepció per part de l�interessat o el
seu representant, així com de la data, la iden-
titat i el contingut de l�acte notificat. L�acredi-
tació de la notificació practicada s�incorpo-
rarà a l�expedient corresponent.#

6. En tots els procediments iniciats a
sol·licitud de l�interessat, la notificació es
durà a terme en el lloc que aquest hagi
assenyalat, a aquest efecte, en la sol·licitud.
Quan això no sigui possible, en qualsevol
lloc adequat per a aquesta finalitat i mit-
jançant qualsevol sistema que compleixi el
requisit fixat en l�apartat cinquè d�aquest arti-
cle. #

7. Quan la notificació es practiqui en el
domicili de l�interessat, i en el cas que aquest
no s�hi trobi en el moment de fer el lliura-
ment de la notificació esmentada, se�n podrà
fer càrrec qualsevol persona que es trobi en
aquell domicili i faci constar la seva indenti-
tat. #

8. Quan l�interessat o el seu representant
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rebutgin la notificació, es farà constar aquest
fet dins l�expedient corresponent, especifi-
cant£-hi les circumstàncies de l�intent de noti-
ficació realitzat; la notificació es considerarà
practicada i continuaran els tràmits següents
del procediment. #

9. Quan els interessats en un procediment
siguin desconeguts, s�ignori el lloc de la noti-
ficació o el mitjà pel qual es pot fer efectiva
la correcta notificació, així com quan intenta-
da la notificació corresponent dues vegades,
no es pugui dur a terme, es citarà l�interessat
o el seu representant per a ser notificat per
compareixença, mitjançant anuncis que es
publicaran una sola vegada en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el taulell d�edic-
tes de l�Ajuntament. #

La compareixença s�haurà de produir en el
termini de deu dies, a comptar des del
següent al de la publicació de l�anunci. Quan
transcorregut aquest termini no s�hagi produït
la compareixença, la notificació s�entendrà
produïda a tots els efectes des de l�endemà
del final del termini per comparèixer.#

10. L�Ajuntament podrà establir altres for-
mes de notificació complementàries amb la
utilització d�altres mitjans de difusió, els
quals no exclouran l�obligació de notificar
d�acord amb els paràgrafs anteriors.#

11. Les notificacions defectuoses tenen
efecte a partir de la data en què el subjecte
passiu es dóna per notificat expressament,
interposa el recurs pertinent o fa l�ingrés del
deute tributari.#

12. En tot cas, tenen efecte amb el trans-
curs de sis mesos les notificacions practica-
des personalment als subjectes passius que
continguin el text íntegre de l�acte i hagin
omès algun altre requisit, llevat que hi hagi
hagut una protesta formal dins d�aquest ter-
mini i s�hagi sol·licitat que l�Administració
municipal rectifiqui la deficiència.#
Secció 4a. Autoliquidació#

Article 73è#
Autoliquidació#

1. Els subjectes passius, en aquelles exac-
cions l�ordenança particular de les quals hagi
establert, d�acord amb la Llei, el sistema
d�autoliquidació, han de presentar una decla-
ració£-liquidació de la quota acreditada i han
d�ingressar£-ne l�import a les entitats col·labo-
radores autoritzades dins el termini assenya-
lat a l�ordenança específica o, si no hi consta,
en l�article 34 de la present Ordenança.#

2. L�ordenança fiscal particular podrà esta-
blir, quan la complexitat de l�exacció això ho
requereixi, que per practicar l�autoliquidació
el subjecte passiu efectuï una sol·licitud prè-
via en la qual es facilitarà la documentació
acreditativa del fet imposable, i de les bases
imposable i liquidable.#

3. Els òrgans gestors giraran, si escau, una
liquidació complementària d�acord amb les
dades consignades en la declaració, els
documents que l�acompanyen i els antece-
dents que hi hagi a l�Administració. En cas
que el subjecte passiu hagi incorregut en una
infracció tributària, instruiran l�expedient san-

cionador corresponent. Les autoliquidacions
presentades fora de termini es regiran segons
allò que estableix l�article 97 de la present
Ordenança general.#

En cas que el contribuent, mitjançant l�au-
toliquidació, hagi ingressat una quota supe-
rior a la que escaigui, l�Ajuntament procedirà
a la devolució d�ingressos indeguts.#

4. En les exaccions de cobrament periòdic,
llevat que l�ordenança particular estableixi el
contrari, el pagament de l�autoliquidació
comportarà l�alta en el registre, el padró o la
matrícula corresponent, i tindrà els efectes de
notificació. #

5. Mentre el fet imposable no s�hagi incor-
porat al registre, el padró o la matrícula res-
pectius, per causes imputables al subjecte
passiu, aquest haurà de practicar l�autoliqui-
dació per a l�any corresponent el primer mes
de cada any natural següent a l�adquisició de
la condició de subjecte passiu. #
Secció 5a. Padrons, matrícules i registres#

Article 74è#
Àmbit i contingut#

1. Poden ser objecte de padró, matrícula o
registre llevat del que cada ordenança parti-
cular estableixi les exaccions en les quals,
per la seva naturalesa, hi hagi una continuïtat
dels pressupòsits determinants de l�exigibilitat
del tribut.#

2. Els padrons, les matrícules o els registres
en suport documental o magnètic han de
contenir, a més de les dades específiques que
cadascun requereixi, segons les característi-
ques de l�exacció, les dades següents:#

a) Noms i cognoms del subjecte passiu.#
b) Finca, establiment industrial o comer-

cial o element objecte de l�exacció.#
c) Identificació de l�objecte fiscal (número

de matrícula, referència cadastral, activitat,
etc.)#

d) Base imposable.#
e) Tipus de gravamen o tarifa.#
f) Quota assignada .#

Article 75è#
Formació#

1. La formació dels padrons, matrícules o
registres competència de l�Administració tri-
butària municipal prendrà com a base:#

a) Les dades fiscals dels arxius municipals.#
b) Les declaracions i autoliquidacions dels

subjectes passius o els seus representants.#
c) Les dades fiscals lliurades per altres

administracions o registres públics.#
d) Les dades resultants de les funcions de

comprovació i investigació.#
2. L�Administració tributària municipal

elaborarà un registre municipal com a resul-
tat de confrontar tota la informació disponi-
ble als arxius i padrons municipals a fi de
procedir eficaçment a les notificacions de
caràcter fiscal o tributari, respectant en tot
cas els drets individuals reconeguts en les
lleis sobre confidencialitat de la informació i
protecció de la privacitat.#
Article 76è#
Aprovació#

1. Cada any, els padrons, les matrícules o
els registres són sotmesos a l�aprovació de
l�alcalde i s�exposen al públic després d�ha-
ver£-los anunciat prèviament en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en dos diaris de
màxima difusió.#

2. El període d�exposició al públic és de
quinze dies comuns per a l�examen i les
reclamacions dels interessats i produeix els
efectes de notificació de la liquidació a
cadascun d�ells.#
Article 77è#
Altes i baixes: efectes#

1. Les altes per declaració dels interessats
o descobertes per l�acció investigadora de
l�Administració municipal tenen efecte a par-
tir de la data en què neixi l�obligació de con-
tribuir per disposició de cada ordenança i
són incorporades definitivament al padró, la
matrícula o el registre de l�any següent.#

2. Les baixes o alteracions han de ser for-
mulades pels subjectes passius i comporten
l�eliminació o la rectificació del padró, la
matrícula o el registre, amb efectes a partir
del període següent a aquell en què hagin
estat presentades, independentment de la
comprovació per part de la inspecció.#
Secció 6a. Col·laboració social en la gestió
dels tributs#

Article 78è#
Àmbit.#

1. La col·laboració social en la gestió dels
tributs es pot instrumentar mitjançant acords
amb entitats, institucions i organismes repre-
sentatius de sectors o interessos socials, labo-
rals, empresarials o professionals. Aquesta
col·laboració es pot referir, entre d�altres, als
aspectes següents:#

a) Campanyes d�informació i difusió. #
b) Formació i educació tributària.#
c) Assistència en la realització de declara-

cions, declaracions£-liquidacions o autoliqui-
dacions.#

d) Simplificació en el compliment i la tra-
mitació de les obligacions i els deures tribu-
taris.#

2. Igualment, la col·laboració social pot
dur£-se a terme, mitjançant la participació
dels ens relacionats en el paràgraf anterior,
en la configuració dels criteris i principis ins-
piradors de les reformes relacionades amb
l�exercici de les competències tributàries prò-
pies de l�Ajuntament.#

3. L�Administració tributària municipal
prestarà als contribuents la necessària
assistència i informació amb relació als seus
drets i obligacions.#

4. L�Administració tributària municipal
podrà elaborar periòdicament publicacions
de caràcter divulgatiu en les quals es recullin
les respostes de més transcendència i reper-
cussió per a les consultes formulades pels
contribuents.#

5. Es podran establir línies especials d�ajut
i subvencions a les entitats, organismes i ins-
titucions descrits en el paràgraf 1r. d�aquest
article, o directament als subjectes passius,
en concepte de la col·laboració social presta-
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da a l�Administració tributària municipal, que
seran aprovats per l�òrgan competent.#

6. Aquests ajuts i subvencions es podran
fer efectius mitjançant compensació. #

CAPÍTOL VIII#

LA RECAPTACIÓ#

Secció 1a. Normes generals#

Article 79è#
Disposició general#

1. Qualsevol liquidació notificada regla-
mentàriament al subjecte passiu li comporta
l�obligació de satisfer el deute tributari.#

2. La recaptació dels tributs es farà:#
a) en període voluntari, o#
b) en període executiu.#
3. El procediment recaptatori només se

suspendrà per les raons i en els casos expres-
sament previstos en la Llei.#

4. Es podrà dictar la suspensió cautelar del
procediment, quan les especials circumstàn-
cies previstes en l�article 99 de la present
Ordenança general així ho aconsellin.#
Article 80è#
Competència per al cobrament#

1. Els òrgans de l�Administració tributària
municipal i les entitats col·laboradores auto-
ritzades són els únics que tenen competència
per cobrar els deutes tributaris.#

2. Els cobraments practicats per òrgans,
entitats o persones no competents no allibe-
ren el deutor de l�obligació de pagament,
sense exclusió de les responsabilitats de tota
mena en què el perceptor no autoritzat pot
incórrer. L�Ajuntament no assumeix cap res-
ponsabilitat en els casos d�usurpació de la
funció recaptatòria.#
Secció 2a Mitjans de pagament en efectiu#

Article 81è#
Enumeració#

1. Per fer el pagament es podrà utilitzar
qualsevol mitjà dels que tot seguit s�assenya-
len:#

a) diners de curs legal,#
b) xec enregistrat o xec bancari,#
c) transferència bancària o de caixa d�es-

talvis,#
d) targeta electrònica de pagament o de

crèdit,#
e) gir postal,#
f) qualsevol altre mitjà de pagament que

sigui habitual en el tràfic mercantil, legal-
ment acceptat.#

No obstant això, quan el pagament es faci
directament a les Entitats Col·laboradores, els
mitjans de pagament quedaran restringits al
diner de curs legal, als xecs enregistrats o
bancaris i al portador.#

2. El pagament d�un deute s�entendrà fet,
als efectes alliberadors, en la data en què es
faci l�ingrés de l�import en els òrgans previs-
tos en l�article 80.#

No obstant això, quan el pagament es faci
a través de les entitats col·laboradores auto-
ritzades, el lliurament al deutor del justificant
de l�ingrés alliberarà aquest des de la data

que es consigni en el justificant i per l�import
assenyalat, i restarà des d�aquell moment
obligada davant la Hisenda municipal l�enti-
tat col·laboradora.#

3. En el document justificatiu de l�ingrés
emès per l�Administració o entitat col·labora-
dora, sempre han de quedar enregistrades la
data i la referència del pagament utilitzat. #
Article 82è#
Diners de curs legal#

Tots els deutes tributaris que s�han de
satisfer en efectiu es poden pagar amb diners
de curs legal, qualssevol que siguin l�òrgan o
l�entitat que hagi de rebre el pagament, el
període de recaptació en què es faci i la
quantia del deute.#
Article 83è#
Xecs enregistrats o xecs bancaris#

1. Els xecs enregistrats o bancaris expedits
per satisfer un deute tributari han de complir,
a més dels requisits generals exigits per la
legislació mercantil, les característiques
següents:#

a) Ser nominatius a favor de l�Ajuntament
de Barcelona.#

b) Ser lliurats contra entitats financeres,
oficiales o privades, inscrites en el registre de
bancs i banquers, caixes d�estalvis confedera-
des o altres entitats creditícies degudament
autoritzades per operar a l�Estat.#

c) Tenir consignat el nom i cognoms del
signant, i el nom de la persona jurídica si
escau. En cas que el xec enregistrat o bancari
sigui estès per mitjà d�un apoderat, el nom
complet del titular del compte corrent o lli-
breta d�estalvi ha de figurar en l�antesignatu-
ra.#

2. El subjecte passiu restarà alliberat del
deute tributari només en el cas en què el xec
enregistrat o bancari hagi estat formalitzat
d�acord amb la legislació tributària, aquesta
Ordenança i, subsidiàriament, la legislació
civil o mercantil, i sigui conforme.#
Article 84è#
Ordres de transferència#

1. Hauran de reunir els requisits següents:#
a) Ser nominatives a favor de l�Ajuntament

de Barcelona i a abonar en el compte corrent
que aquest indiqui com a titular.#

b) Ser ordenades a través d�entitats finan-
ceres inscrites en els registres oficials, i auto-
ritzades per operar a l�Estat.#

c) Ser datades en el mateix dia de l�ordre. #
d) Tenir especificats el concepte o concep-

tes del deute tributari a què corresponen.#
Simultàniament, i per correu certificat,

l�ordenant farà tenir consignats el nom i cog-
noms complets i el NIF de l�ordenant i el
nom de la persona jurídica, si escau. Tramesa
de les declaracions, liquidacions o notifica-
cions que pertoquin, expressant£-hi la data de
la transferència, l�import i l�entitat bancària
intermediària en l�operació.#

2. Un cop rebut l�import de la transferèn-
cia, i també la declaració o la notificació de
la liquidació que l�origina, l�Administració
tributària ha de retornar al contribuent la

declaració amb la diligència de pagament o
l�exemplar de la notificació amb el document
acreditatiu d�aquest pagament.#

3. Les comissions bancàries o despeses
que comporti l�ús d�aquest mitjà de paga-
ment seran sempre a càrrec del subjecte pas-
siu.#
Article 85è#
Gir postal o telegràfic#

Haurà de reunir els requisits següents:#
a) Ser nominatiu a favor de l�Ajuntament

de Barcelona.#
b) Ser datat en el mateix dia de la imposi-

ció.#
c) Tenir especificats el concepte o concep-

tes del deute tributari a què corresponen.#
d) Tenir consignats el nom i cognoms

complets i el NIF de l�ordenant i el nom de la
persona jurídica, si escau.#

e) Simultàniament, i per correu certificat,
l�ordenant farà tramesa de les declaracions,
liquidacions o notificacions que pertoquin,
expressant£-hi el número assignat al gir i la
data de la imposició.#
Article 86è#
Domiciliació del pagament#

1. L�obligat al pagament podrà ordenar la
domiciliació de rebuts en el seu compte
corrent o d�estalvi, o en el d�un altre titular
que ho autoritzi, tal com s�especifica:#

a) Els rebuts de cobrament periòdic es
podran domiciliar durant el període voluntari
de cobrament; fora d�aquest termini, les
sol·licituds de domiciliació produiran efecte
a partir de l�any següent a la presentació.#

b) La sol·licitud de domiciliació es podrà
formalitzar de les maneres següents:#

£- Presentació de l�imprès facilitat a l�efecte
a la seu de l�Institut Municipal d�Hisenda,
districtes municipals o qualsevol oficina del
Registre General municipal.#

£- Mitjançant trucada telefònica als serveis
municipals d�atenció al ciutadà.#

£- Mitjançant comunicació a les entitats
financeres col·laboradores.#

c) Serà ordenada a través d�entitats finan-
ceres inscrites en els registres oficials, autorit-
zades per operar a l�Estat.#

d) Respecte als rebuts de cobrament periò-
dic, tindran una validesa indefinida, mentre
l�ordenant no n�indiqui l�anul·lació o el tras-
llat a un altre compte o entitat i ho posi en
coneixement de l�Institut Municipal d�Hisen-
da. #

e) Anualment, en el calendari de cobra-
ment, que es publica al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, s�inclouran les dates en què es
farà el càrrec dels rebuts de cobrament periò-
dic domiciliats .Per als càrrecs anuals de
padró d�IBI i d�IAE es passaran quatre rebuts.#

f) Els rebuts de padró de l�Impost de Bens
immobles i de l�Impost d�Activitats Econòmi-
ques domiciliats, gaudiran d�una subvenció
en concepte de col·laboració social prestada
a l�Administració tributaria municipal que
correspondrà al 2% de la quota de l�Ajunta-
ment dels esmentats tributs.#

2. Quan, per motius no imputables a l�Ad-
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ministració tributària, no es produeixi el
càrrec en compte dels rebuts domiciliats, el
subjecte passiu no quedarà alliberat de l�obli-
gació de pagament a la Hisenda municipal.
El subjecte passiu perdrà els ajuts o subven-
cions en concepte de col·laboració social
prestada a l�Administració tributària munici-
pal, i haurà de satisfer les despeses ocasiona-
des per la devolució dels rebuts impagats.
L�Administració tributària municipal proce-
dirà a la recaptació dels rebuts domiciliats
impagats per la via de constrenyiment.#
Secció 3a. Fraccionament i ajornament #

Article 87è#
Competència i terminis#

1. Un cop liquidat i notificat el deute tri-
butari, l�Institut Municipal d�Hisenda en pot,
discrecionalment, ajornar o fraccionar el
pagament, fins al termini màxim de cinc
anys, després de la petició prèvia dels obli-
gats, quan la seva situació economicofinan-
cera els impedeixi transitòriament fer el paga-
ment dels seus deutes. En tot cas, les quanti-
tats el pagament de les quals s�ajorni o frac-
cioni acreditaran l�interès de demora.#

2. L�òrgan competent per concedir els
fraccionaments i ajornaments és el director£-
gerent de l�Institut Municipal d�Hisenda.#
Article 88è#
Petició#

1. Les sol·licituds d�ajornament o fraccio-
nament, que cal presentar a l�Institut Munici-
pal d�Hisenda, han de contenir, necessària-
ment, les dades següents:#

a) Nom i cognoms, raó social o denomina-
ció, número d�identificació fiscal i domicili
del sol·licitant.#

b) Deute tributari l�ajornament o fraccio-
nament del qual es demana, indicant£-ne l�im-
port, el concepte, la data d�inici del termini
d�ingrés voluntari o la referència comptable:
quan es tracti de deutes que s�hagin de satis-
fer mitjançant autoliquidació s�adjuntarà el
model oficial de l�autoliquidació degudament
formalitzat.#

c) Ajornament o fraccionament que se
sol·licita.#

d) Motiu de la petició.#
e) Garantia que s�ofereix.#
f) Lloc, data i signatura del peticionari.#
2. El sol·licitant pot adjuntar a la seva peti-

ció els documents acreditatius o els justifi-
cants que consideri adequats per donar
suport a la seva sol·licitud.#

3. El termini màxim per resoldre les
sol·licituds d�ajornament i fraccionament és
de set mesos. Transcorregut aquest termini
sense que hagin estat resoltes de manera
expressa, aquelles s�entendran desestimades.#

4. Quan la sol·licitud de fraccionament es
presenti en període voluntari, si al final d�a-
quest termini està pendent de resolució no es
dictarà la providència de constrenyiment.#

Quan es presenti en període executiu, se
suspendran cautelarment les actuacions de
cobrament fins a la resolució de la sol·licitud.#

5. L�atorgament d�un fraccionament no pot
comportar la devolució d�ingressos ja recap-

tats, i aquests tindran sempre la consideració
de primer pagament a compte.#
Article 89è#
Garanties#

1. Com a regla general, el sol·licitant ha
d�oferir una garantia de pagament en forma
d�aval prestat per bancs, caixes d�estalvis,
cooperatives de crèdit o societats de garantia
recíproca autoritzats a operar en tot l�Estat.#

2. Quan es justifiqui la impossibilitat d�ob-
tenir l�aval esmentat l�interessat podrà oferir
com a garanties de pagament les següents:#

a) Una hipoteca immobiliària.#
b) Una hipoteca mobiliària.#
c) Una penyora, amb o sense desplaça-

ment. Només per a fraccionaments de deutes
en període executiu.#

d) Un aval personal i solidari de dos con-
tribuents de reconeguda solvència quan el
deute no superi el milió de pessetes.#

3. No s�exigirà cap garantia quan el
sol·licitant sigui una administració pública.#

4. La garantia cobrirà l�import del princi-
pal i dels interessos de demora que es preve-
gi que acreditaran, incrementats ambdós
conceptes en un 25%.#

5. En els fraccionaments es podran consti-
tuir garanties parcials i independents per a
cadascun dels terminis.#
Article 90è#
Aval#

Les garanties instrumentades mitjançant
aval han de reunir els requisits següents:#

a) L�aval ha de ser solidari respecte a l�o-
bligat principal, amb renúncia expressa dels
beneficis d�excussió i a pagar al primer
requeriment de l�Institut Municipal d�Hisen-
da.#

b) L�aval ha de ser de durada indefinida, i
quedarà vigent fins que l�Institut Municipal
d�Hisenda en resolgui expressament la can-
cel·lació.#

c) Serà constituït davant fedatari públic.#
Article 91è#

En els supòsits de garantia real no dinerà-
ria, s�indicaran en paràgrafs separats i dife-
renciats, la naturalesa, les característiques, la
valoració, la descripció jurídica i, segons
sigui procedent, la descripció física, tècnica,
econòmica i comptable dels béns aportats en
garantia, amb el detall suficient perquè pugui
ser examinada i, si escau, constituïda, sense
altres aclariments, modificacions o amplia-
cions. S�hauran d�adjuntar els documents que
fonamentin les indicacions de l�interessat i,
en especial, una valoració dels béns oferts en
garantia feta per professionals o empreses,
especialitzats i independents.#
Article 92è#
Dispensa de garanties#

1. No s�exigirà garantia quan l�import dels
deutes l�ajornament o fraccionament dels
quals se sol·licita sigui inferior a 500.000
pessetes.#

2. En el supòsit que el contribuent demos-
tri fefaentment una escassa capacitat econò-
mica o solvència patrimonial, es podrà trami-

tar la sol·licitud sense garanties. En aquest
cas s�haurà d�aportar la documentació
següent:#

a) Declaració responsable manifestant la
impossibilitat d�obtenir un aval d�una entitat
de crèdit o societat de garantia recíproca i de
no posseir béns.#

b) Balanç i compte de resultats dels tres
últims anys i informe d�auditoria, en cas que
se�n tingui un. #

c) Pla de viabilitat i qualsevol altra infor-
mació amb transcendència economicofinan-
cera o patrimonial que s�estimi adequada i
que justifiqui la possibilitat de complir el
fraccionament o ajornament sol·licitat.#
Article 93è#
Fraccionament en via de constrenyiment#

1. Es podrà sol·licitar el fraccionament o
ajornament del deute tributari en via executi-
va en qualsevol moment anterior a l�acord
d�alienació dels béns embargats.#

2. En aquests supòsits, es pot considerar
garantia substitutòria de l�aval bancari l�em-
bargament de béns del deutor, amb conside-
ració especial de l�embargament de metàl·lic
i l�ingrés en compte restringit i, si escau, de la
inscripció de l�embargament de béns immo-
bles en el Registre de la Propietat.#
Article 94è#
Conseqüències de la manca de pagament#

En els fraccionaments de pagament conce-
dits, si arribat el venciment de qualsevol dels
terminis no es fes el pagament, es procedirà
de la següent manera:#

a) Per a la fracció no pagada i els interes-
sos acreditats des de l�endemà del venci-
ment, s�expedirà una nova notificació, i s�es-
tablirà un termini de pagament d�un mes. Si
no se satisfés aquesta notificació en el termini
assenyalat, es consideraran vençudes les frac-
cions pendents, que s�exigiran pel procedi-
ment de constrenyiment, amb execució de la
garantia i altres mitjans d�execució forçosa.#

b) Quan, com a conseqüència de l�impa-
gament, es produeixi el venciment anticipat
de les fraccions pendents, els interessos
corresponents a aquestes, prèviament calcu-
lats sobre els terminis concedits, seran
anul·lats i es liquidaran en els casos i formes
previstos a l�article 101 d�aquesta Orde-
nança.#
Secció 4a. Recaptació en període voluntari#

Article 95è#
Anuncis de cobrament#

1. El mes de desembre de cada any, cal
anunciar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA els conceptes tributaris que seran objecte
de cobrament durant l�exercici fiscal següent,
per trimestres o altres períodes, amb la discri-
minació corresponent de conceptes, dates i
sistema recaptatori.#

2. Cal que l�anunci de cobrament indiqui
la data en què comença el període voluntari
de recaptació, que ha de durar dos mesos,
llevat dels casos en què les lleis estableixin
expressament un altre termini.#
Article 96è#
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Anticipació de quotes#
1. L�Ajuntament procedirà, a sol·licitud del

subjecte passiu, a la liquidació i recaptació
voluntària per anticipació del pagament de
quotes la meritació de les quals ja s�hagi pro-
duït.#
Article 97è#
Terminis d�ingrés i ingressos fora de termini
sense requeriment previ#

1. Cal fer l�ingrés en els terminis assenya-
lats en l�article 34 d�aquesta Ordenança.#

2. El venciment del termini establert per al
pagament sense que aquest es faci determi-
narà l�acreditació d�interessos de demora.#

3. Els ingressos corresponents a declara-
cions£-liquidacions o autoliquidacions presen-
tades fora de termini sense requeriment previ,
així com les liquidacions derivades de decla-
racions presentades fora de termini sense
requeriment previ, tindran els recàrrecs
següents:#

a) Si l�ingrés es fa en els tres mesos
següents al venciment del termini voluntari
de presentació i ingrés, s�hi aplicarà un recà-
rrec del cinc per cent, amb exclusió dels inte-
ressos de demora i sancions.#

b) Si l�ingrés es fa en els sis mesos següents
al venciment del termini voluntari de presen-
tació i ingrés, s�hi aplicarà un recàrrec del
deu per cent, amb exclusió dels interessos de
demora i sancions.#

c) Si l�ingrés es fa en els dotze mesos
següents al venciment del termini voluntari
de presentació i ingrés, s�hi aplicarà un recà-
rrec del quinze per cent, amb exclusió dels
interessos de demora i sancions.#

d) Si l�ingrés es fa passats aquests dotze
mesos següents al venciment del termini
voluntari de presentació i ingrés, s�hi aplicarà
un recàrrec del vint per cent, amb exclusió
de les sancions però no dels interessos de
demora.#

Aquests recàrrecs seran compatibles, quan
els obligats tributaris no facin l�ingrés en el
moment de la presentació de la declaració£-
liquidació o l�autoliquidació extemporània,
amb el recàrrec de constrenyiment previst en
l�article 100 d�aquesta Ordenança.#
Article 98è#
Suspensió#

1. El contribuent té dret, en ocasió de la
interposició del corresponent recurs o recla-
mació, que se suspengui l�ingrés del deute
tributari, sempre que aporti les garanties exi-
gides per la normativa vigent, a menys que,
d�acord amb aquesta, sigui procedent la sus-
pensió sense garantia.#

A tal efecte, no s�admetran altres garanties
que les següents:#

a) Dipòsit en diners en efectiu o en valors
públics a la Caixa Central de Dipòsits o a la
Tresoreria Municipal.#

b) Aval prestat per bancs, caixes d�estalvis
o cooperatives de crèdit.#

c) Aval personal i solidari de dos contri-
buents de la localitat que tinguin solvència
reconeguda, únicament per a deutes inferiors
a 100.000 ptes.#

2. Quan el contribuent interposi un recurs
contenciós administratiu, la suspensió acor-
dada en via administrativa es mantindrà sem-
pre que hi hagi garantia suficient, fins que
l�òrgan judicial competent adopti la decisió
que correspongui amb relació a la resolució
esmentada. #

3. La concessió de la suspensió compor-
tarà l�obligació de satisfer interessos de
demora durant tot el temps d�aquella, quan
resolt el recurs, l�acord o sentència no anul·li
ni modifiqui la liquidació impugnada. La
data inicial de càlcul dels interessos de
demora serà:#

a) Suspensió en via administrativa: la data
de sol·licitud de la suspensió.#

b) Suspensió en via jurisdiccional: la data
de la resolució jurisdiccional ordenant la sus-
pensió.#

La data final de càlcul dels interessos de
demora serà:#

a) Suspensió en via administrativa: la data
de la resolució del recurs.#

Els interessos de demora es liquidaran
quan hagi acabat el termini per interposar un
recurs contenciós administratiu i sempre que
l�interessat no hagi comunicat la interposició
del recurs amb sol·licitud de suspensió i ofe-
rint garantia del deute.#

b) Suspensió jurisdiccional: la data de la
resolució o sentència.#

4. L�Administració tributària reembossarà,
prèvia acreditació de l�import, el cost de les
garanties a càrrec de l�Administració aporta-
des per suspendre l�execució d�un deute tri-
butari, tan bon punt aquest sigui declarat
improcedent per una sentència o resolució
administrativa i la declaració esmentada sigui
ferma. #

Quan el deute tributari sigui declarat par-
cialment improcedent, es reemborsarà la part
corresponent del cost de les garanties referi-
des. #

Tanmateix, en els supòsits d�estimació par-
cial del recurs o la reclamació interposats, el
contribuent podrà reduir proporcionalment la
garantia.#

Reglamentàriament es regularà el procedi-
ment de reembossament i la forma de deter-
minar el cost de les garanties diferents de l�a-
val.#
Article 99è#
Suspensió cautelar#

1. L�Administració podrà suspendre el pro-
cediment de cobrament, sense necessitat de
prestar cap garantia, en els següents casos:#

a) Quan es puguin produir perjudicis al
subjecte passiu motivats per errors materials,
aritmètics o de fet.#

b) Quan se sol·liciti una compensació de
deutes.#

c) Quan se sol·licitin ajornaments o frac-
cionaments.#

d) Durant la tramitació dels procediments
concursals.#

e) Durant la tramitació d�execució de
garantia. #

2. L�Administració, en el supòsit de resol-
dre sobre la procedència del procediment de

cobrament, liquidarà els interessos de demo-
ra acreditats des de la data de la suspensió
fins a la data de resolució, en aquells supòsits
en què el subjecte passiu hagi sol·licitat la
suspensió cautelar. #
Secció 5a. Recaptació per la via de
constrenyiment#

Article 100è#
Iniciació#

1. El període executiu comença: #
a) Per als deutes liquidats per l�Ajunta-

ment, l�endemà del venciment del termini de
pagament en període voluntari.#

b) En el cas de deutes a ingressar mit-
jançant declaracions£-liquidacions o autoli-
quidacions presentades sense practicar el
corresponent ingrés, quan acabi el termini
fixat en l�article 34 d�aquesta Ordenança o, si
aquest ja s�ha exhaurit, en el moment de pre-
sentar les declaracions£-liquidacions o autoli-
quidacions. #

2. Una vegada començat el període exe-
cutiu, l�Ajuntament durà a terme la recapta-
ció dels deutes liquidats o autoliquidats a què
es refereix l�apartat anterior pel procediment
de constrenyiment sobre el patrimoni de l�o-
bligat al pagament.#

3. L�inici del període executiu determina la
meritació d�un recàrrec del 20% de l�import
del deute no ingressat, així com dels interes-
sos de demora corresponents a aquest. #

Aquest recàrrec serà del 10% quan el
deute tributari no satisfet s�ingressi abans que
hagi estat notificada al deutor la providència
de constrenyiment a què es refereix l�apartat
primer de l�article següent i no s�exigiran els
interessos de demora meritats des de l�inici
del període executiu. #

4. Tots els actes, tràmits i qüestions rela-
cionats amb el procediment executiu fins a
l�efectivitat del deute s�han de substanciar i
adaptar a les normes que estableixen els
capítols III, IV, V i VI del títol 1 del llibre III
del Reglament General de Recaptació, i de
les disposicions posteriors i concordants que
regulen la recaptació executiva dels drets
econòmics de la Hisenda pública.#
Article 101è#
Títols que comporten l�execució#

1. El procediment de constrenyiment es
començarà mitjançant una providència noti-
ficada al deutor. Aquesta notificació identifi-
carà el deute pendent i requerirà perquè s�e-
fectuï el pagament amb el recàrrec correspo-
nent. Si el deutor no fa el pagament en el ter-
mini fixat, es procedirà a l�embargament dels
seus béns, i així en serà assabentat en la pro-
vidència referida. #

2. La providència de constrenyiment és el
títol suficient que inicia el procediment de
constrenyiment i té la mateixa força executi-
va que la sentència judicial per procedir con-
tra els béns i drets dels obligats al pagament. #
Article 102è#
Oposició a la providència de constrenyiment#

La providència de constrenyiment només
es pot impugnar per les raons següents:#
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a) Pagament o extinció del deute.#
b) Prescripció.#
c) Ajornament.#
d) Manca de notificació de la liquidació o

anul·lació o suspensió d�aquesta.#
Article 103è#
Notificacions en la via executiva#

1. Totes les notificacions han de contenir:#
a) El text íntegre de l�acte.#
b) Els recursos que s�hi poden interposar,

l�autoritat o el tribunal davant els quals es
poden presentar i el termini per interposar£-
los.#

c) Un requeriment perquè el deutor faci el
pagament, amb l�advertiment que, si no ho fa
així en el termini d�un mes, caldrà procedir,
sense cap més tràmit, a l�embargament dels
seus béns.#

d) Un advertiment sobre liquidació d�inte-
ressos de demora.#

e) La repercussió de les costes del procedi-
ment.#

f) La possibilitat de sol·licitud d�ajorna-
ment del pagament.#

g) Un advertiment sobre la no£-suspensió
del procediment llevat dels supòsits i condi-
cions previstos en l�article 101 del Reglament
General de Recaptació.#

2. La manca de notificació de la providèn-
cia de constrenyiment serà motiu d�impugna-
ció dels actes que es produeixin en el decurs
del procediment executiu.#
Article 104è#
Acumulació de deutes#

L�Institut Municipal d�Hisenda acumularà
el deute total, de la mateixa naturalesa, pen-
dent i no satisfet en el període voluntari, a
nom del subjecte passiu.#
Article 105è#
Costes del procediment#

El deutor haurà de satisfer les costes del
procediment de constrenyiment, les quals
seran liquidades de la forma establerta en els
articles 153 i següents del Reglament General
de Recaptació.#
Article 106è#
Mesures cautelars#

1. Per tal d�assegurar el cobrament del
deute tributari, l�Ajuntament podrà acordar
mesures cautelars de caràcter provisional
quan hi hagi indicis racionals que, en cas
contrari, l�esmentat cobrament es veuria frus-
trat o greument dificultat.#

2. Aquestes mesures podran acordar£-se
quan el deutor faci actes tendents a ocultar,
gravar o disposar dels seus béns en perjudici
de la Hisenda municipal, sempre que es trac-
ti d�un deute ja liquidat.#

3. Les mesures cautelars hauran de ser
proporcionades al perjudici que es pretén
evitar i, en cap cas, no s�acordaran mesures
que puguin produir un perjudici de difícil o
impossible reparació. Aquestes podran con-
sistir en:#

a) Retenció del pagament de devolucions
tributàries o d�altres pagaments que hagi de
fer la Hisenda municipal.#

b) Embargament preventiu de béns o drets.#
c) Qualsevol altre legalment autoritzat.#
4. L�embargament preventiu s�assegurarà

mitjançant l�anotació en els registres públics
corresponents o mitjançant el dipòsit dels
béns mobles embargats. Igualment, es podrà
acordar l�embargament preventiu de diners i
mercaderies en import suficient per tal d�as-
segurar el pagament del deute tributari que
correspongui exigir per activitats lucratives
exercides sense establiment i que no hagin
estat declarades. #

5. Les mesures cautelars acordades s�aixe-
caran, fins i tot, en el cas que no hagi estat
ingressat el deute pendent, quan desapare-
guin les circumstàncies que en van justificar
l�adopció o si, a petició de l�interessat, s�a-
corda substituir£-les per una altra garantia que
s�estimi suficient.#

6. Aquestes mesures es podran prorrogar o
convertir en definitives en el marc del proce-
diment de constrenyiment. En altres supòsits,
s�aixecaran d�ofici.#
Article 107è#
Suspensió#

El procediment de constrenyiment s�inicia
i impulsa d�ofici en tots els seus tràmits i, un
cop començat, només se suspèn d�acord amb
allò que preveuen els articles 135 i 136 de la
Llei general tributària i 101 del Reglament
general de recaptació.#
Article 108è#
Execució de garanties#

Si el deute es troba garantit mitjançant un
aval, una penyora, una hipoteca o qualsevol
altra garantia, es procedirà en primer lloc a
executar aquesta, la qual cosa faran en tot
cas els òrgans competents de l�Administració
tributària municipal.#
Article 109è#
Provisió d�embargament#

Transcorregut el termini fixat en la pro-
vidència de constrenyiment sense que s�hagi
fet l�ingrés requerit, es dictarà una provisió
ordenant l�embargament de béns i drets en
quantitat suficient per cobrir l�import del crè-
dit perseguit i el recàrrec, els interessos i les
costes que s�hagin produït o que es puguin
produir.#
Article 110è#
Quantia i prelació dels béns a embargar.#

1. L�embargament es practicarà sobre els
béns del deutor en quantia suficient perquè
quedi cobert l�import del deute tributari pen-
dent, els interessos que s�hagin originat o s�o-
riginin fins a la data de l�ingrés a favor de l�A-
juntament i les costes del procediment, tenint
present el principi de proporcionalitat.#

2. En l�embargament se seguirà l�ordre
següent:#

a) Diners en efectiu o en comptes obertes
en entitats de crèdit.#

b) Crèdits, efectes, valors i drets realitza-
bles a l�acte o a curt termini.#

c) Sous, salaris i pensions.#
d) Béns immobles.#
e) Establiments mercantils o industrials.#

f) Metalls preciosos, pedres fines, joieria,
orfebreria i antiguitats.#

g) Fruits i rendes de qualsevol mena.#
h) Béns mobles i semovents.#
i) Crèdits, drets i valors realitzables a llarg

termini.#
3. Seguint l�ordre anterior, es procedirà a

l�embargament successiu dels béns i drets
coneguts en aquell moment per la Adminis-
tració tributària municipal, fins que s�enten-
gui que el deute pendent ha quedat cobert;
es deixaran en darrer terme aquells béns per
a l�embargament dels quals calgui entrar en
el domicili del deutor.#

4. A sol·licitud del deutor es podrà alterar
l�ordre de l�embargament si els béns que ell
fixi garanteixen amb la mateixa eficàcia i
rapidesa el cobrament del deute que aquells
béns que preferentment haurien de ser
embargats, tot això sempre que no es pro-
dueixi cap perjudici contra tercers. #

5. No es procedirà a l�embargament de
béns o drets declarats inembargables amb
caràcter general per les lleis ni aquells la rea-
lització dels quals s�estimi que resultarien
insuficients per a la cobertura del cost que
aquesta generaria.#

6. Respondran solidàriament del pagament
del deute tributari pendent, i fins a l�import
del valor dels béns o drets que s�hagin pogut
embargar, les persones següents:#

a) Els que siguin causants o col·laboradors
en l�ocultació maliciosa de béns o drets de
l�obligat al pagament amb la finalitat d�obsta-
culitzar l�embargament.#

b) Aquells que, per culpa o negligència,
incompleixin les ordres d�embargament,#

c) Aquells que, amb coneixement de l�em-
bargament, col·laborin o consenteixin en l�ai-
xecament de béns.#
Article 111è#
Identificació dels embargaments#

1. Quan l�Ajuntament tingui coneixement
de l�existència de fons, valors o altres béns
entregats a una determinada oficina d�una
entitat de crèdit o d�una altra persona o enti-
tat dipositària, aquell podrà disposar£-ne l�em-
bargament en l�import que procedeixi, sense
necessitat de precisar les dades identificatives
i la situació de cada compte, dipòsit o opera-
ció existent a l�oficina esmentada. En el
moment de l�embargament, i sempre que es
tracti de valors, si de la informació subminis-
trada per la persona o entitat dipositària es
dedueix que els existents no són homogenis
o que el seu valor excedeix de l�import
assenyalat en l�apartat 1 de l�article 110, l�òr-
gan de recaptació concretarà aquells que
hauran de quedar embargats.#

2. Quan els fons o valors es trobin diposi-
tats en comptes a nom de dos o més titulars,
només s�embargarà la part corresponent al
deutor. En cas de comptes de titularitat indis-
tinta amb solidaritat activa davant el diposita-
ri o de titularitat conjunta mancomunada, el
saldo es presumirà dividit en parts iguals, lle-
vat que es provi una titularitat material dife-
rent.#

3. Quan en el compte afectat per l�embar-
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gament es faci habitualment el cobrament de
sous, salaris o pensions, s�hauran de respec-
tar les limitacions establertes en els articles
1449 i 1451 de la Llei d�enjudiciament civil.#

4. Es farà una anotació preventiva de l�em-
bargament de béns immobles en el Registre
de la Propietat que correspongui.#

5. Per a la resta del procediment d�embar-
gament es procedirà d�acord amb allò que
disposen els articles 133 i 134 de la Llei
general tributària. #

6. L�Administració tributària no podrà pro-
cedir a l�alienació dels béns i drets embargats
en el curs del procediment de constrenyi-
ment fins que l�acta de liquidació del deute
tributari executat sigui ferma, llevat dels
supòsits de força major, béns peribles, béns
en els quals hi hagi un risc de pèrdua immi-
nent de valor o quan el contribuent en
sol·liciti de forma expressa l�alienació.#
Article 112è#
Aixecament de l�embargament de béns#

1. En qualsevol moment anterior a l�adju-
dicació dels béns, els deutors, els seus causa-
havents i , si escau, els creditors hipotecaris
podran alliberar els béns embargats mit-
jançant el pagament del deute tributari i les
costes posteriors del procediment.#

2. Un cop cobert el deute i les costes del
procediment amb l�import de les adjudica-
cions efectuades, cal aixecar l�embargament
dels béns no venuts i acordar£-ne la lliure dis-
ponibilitat per part del deutor.#
Secció 6a. Declaració de crèdits incobrables#

Article 113è#
Concepte#

1. Són crèdits incobrables aquells que no
es poden fer efectius en el procediment de
recaptació perquè resulten insolvents i decla-
rats fallits els obligats a efectuar el pagament
i la resta de responsables, si n�hi ha.#
Article 114è#
Procediment#

1. S�haurà de justificar la inexistència de
béns o drets embargables o realitzables dels
deutors principals i dels responsables solida-
ris.#

2. Una vegada declarats fallits els deutors
principals i els responsables solidaris, s�inves-
tigarà l�existència de responsables subsidiaris.
Si no hi ha responsables subsidiaris, o si
aquests resulten fallits, el crèdit serà declarat
incobrable per l�alcalde.#
Article 115è#
Efectes#

1. La declaració de crèdit incobrable no
produeix immediatament l�extinció del deute,
sinó exclusivament la baixa provisional en
els crèdits corresponents.#

2. La declaració de deutors fallits, en cas
de persones físiques o jurídiques inscrites en
el Registre Mercantil, serà comunicada mit-
jançant una ordre d�anotació al Registre als
efectes d�allò que estableix l�article 165 del
RD 1684/90. Aquest Registre quedarà obligat
a comunicar a l�Institut Municipal d�Hisenda

qualsevol acte relatiu a l�entitat deutora que
sigui presentat a inscripció, a fi i efecte de fer
possible la rehabilitació dels crèdits declarats
incobrables.#
Article 116è#
Baixes per referència#

Si un deutor ha estat declarat fallit i no hi
ha obligats o responsables del deute, els crè-
dits que contra aquest tinguin venciment pos-
terior a la corresponent declaració es consi-
deraran vençuts i seran donats de baixa de la
comptabilitat, per referència a la declaració
esmentada.#
Article 117è#
Revisió d�insolvència i rehabilitació de
crèdits incobrables#

1. L�Institut Municipal d�Hisenda vigilarà
per detectar la possible solvència sobrevingu-
da dels obligats i responsables declarats
fallits.#

2. En el cas de sobrevenir aquesta cir-
cumstància, i si no hi ha prescripció dels
deutes, es procedirà a la rehabilitació dels
crèdits no cobrats. Per tant, es tornarà a obrir
el procediment de constrenyiment i es practi-
carà una nova liquidació dels crèdits donats
de baixa, a fi i efecte que siguin emesos els
títols executius corresponents en la mateixa
situació de cobrament en què es trobaven en
el moment de fer la declaració de fallida.#
Article 118è#

L�Alcaldia, d�acord amb criteris d�eficièn-
cia en la utilització dels recursos disponibles,
podrà determinar les actuacions concretes
que s�hauran de tenir en compte per tal de
justificar la declaració de crèdit incobrable, i
disposarà la no £-liquidació o, si escau,
l�anul·lació i baixa en la comptabilitat de les
liquidacions, en consideració al seu origen i
naturalesa i quan resultin de deutes inferiors
a la quantitat que s�estimi i fixi insuficient per
a la cobertura del cost de l�exacció i recapta-
ció respectives.#
Secció 7a. Procediments concursals.#

Article 119è#
Procediment#

1 En els supòsits en què s�hagin de fer
valer els crèdits de la Hisenda municipal en
processos concursals, fallides, suspensions de
pagaments, liquidacions per la Comissió
Liquidadora d�Entitats Asseguradores i qual-
sevol altre procés d�execució universal del
patrimoni d�un deutor a la Hisenda munici-
pal, les actuacions seran impulsades per l�Ad-
ministració tributària municipal.#

2. La compareixença davant els òrgans
judicials es farà a través dels procuradors dels
tribunals apoderats per l�Ajuntament de Bar-
celona.#

3. L�Institut Municipal d�Hisenda sol·lici-
tarà dels òrgans judicials informació sobre els
procediments que puguin afectar els drets de
la Hisenda municipal.#

4. Tant aviat com es tingui la informació
de l�apartat anterior, l�Institut Municipal d�Hi-
senda farà les actuacions pertinents per deter-

minar i certificar els crèdits de la Hisenda
municipal que s�hagin de fer valer en el pro-
cediment. #

5. Mitjançant un decret de l�Alcalde es
regularà específicament el procediment ante-
rior i els criteris a seguir.#
Article 120è#
Convenis#

La Hisenda municipal podrà subscriure
acords o convenis en els procediments con-
cursals a través dels òrgans i límits següents:#

a) El director£-gerent de l�Institut Municipal
d�Hisenda, quan l�import del deute no superi
els 10 milions de pessetes.#

b) El president de l�Institut Municipal d�Hi-
senda, quan l�import del deute excedeixi de
10 milions i no superi els 100 milions de pes-
setes.#

c) El Consell d�Administració de l�Institut
Municipal d�Hisenda, quan l�import del
deute excedeixi de 100 milions i no superi
els 500 milions.#

d) El Consell Plenari de l�Ajuntament de
Barcelona, quan el deute superi les quantitats
esmentades anteriorment.#

CAPÍTOL IX#

COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ#

Secció 1a. Normes generals#

Article 121è#
Comprovació i investigació#

1. L�Administració municipal ha d�investi-
gar i comprovar els fets, els actes, les situa-
cions, les activitats, les explotacions i la resta
de circumstàncies que integren o condicio-
nen el fet imposable.#

2. L�àmbit i abast de la funció de compro-
vació i investigació podrà ser:#

a) La comprovació de tota mena d�actes,
elements i avaluacions consignats en les
declaracions, declaracions£-liquidacions i
autoliquidacions tributàries.#

b) L�estimació de les bases imposables.#
c) Els fets imposables que no hagin estat

declarats, o declarats parcialment, pel sub-
jecte passiu.#

d) Els fets imposables la liquidació dels
quals s�hagi de fer per autoliquidació.#
Article 122è#
Col·laboració amb la Hisenda municipal#

Qualsevol persona natural o jurídica,
pública o privada, com també les autoritats,
els agents i altres funcionaris públics, estan
obligats a facilitar a la Hisenda municipal
tota mena de dades, informes o antecedents
amb transcendència tributària deduïts de les
seves relacions econòmiques, professionals o
financeres amb altres persones.#
Article 123è#
Mitjans#

La comprovació i la investigació tributàries
s�han de fer mitjançant:#

a) La inspecció de béns, explotacions i
altres elements determinants de l�existència
del fet imposable#

b) L�examen de documents, fitxers, factu-
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res, justificants i assentaments de la compta-
bilitat principal o auxiliar del subjecte passiu.#

c) La consulta a arxius informatitzats rela-
tius a les bases fiscals del municipi, així com
d�altres administracions i registres de caràcter
públic amb transcendència tributària.#
Secció 2a. Inspecció d�Hisenda Municipal#

Article 124è#
Funcions de la inspecció#

Corresponen a la Inspecció d�Hisenda
Municipal:#

a) La investigació dels fets imposables per
esbrinar aquells que l�Administració munici-
pal ignori.#

b) La integració definitiva de les bases tri-
butàries mitjançant les actuacions de com-
provació en els supòsits d�estimació directa i
objectiva i de les actuacions inspectores
corresponents a l�estimació indirecta.#

c) Les liquidacions tributàries resultants de
les actuacions de comprovació i investigació.#

d) Les actuacions, per iniciativa pròpia o
per sol·licitud dels altres òrgans de l�Adminis-
tració municipal, de caràcter inquisitiu o
d�informació que calgui portar a terme relati-
ves als particulars o altres organismes que,
directament o indirectament, condueixen a
l�aplicació dels tributs.#

e) Les altres funcions que, d�acord amb
allò que estableix la legislació aplicable, se li
encomanin. #
Article 125è#
Procediment#

1. Les funcions, facultats i actuacions de la
Inspecció s�ajustaran a la Llei general tributà-
ria, el Reglament general de la Inspecció de
tributs i a totes les disposicions que hi siguin
d�aplicació.#
Article 126è#
Lloc de les actuacions inspectores#

1. Les actuacions inspectores es podran
desenvolupar indistintament, amb excepció
d�allò que es disposa en el paràgraf següent i
a elecció de la inspecció:#

a) En el lloc on el subjecte passiu tingui el
seu domicili tributari o en el del seu repre-
sentant.#

b) En el lloc on es desenvolupin totalment
o parcialment les activitats gravades.#

c) On hi hagi alguna prova, si més no par-
cial, de l�existència d�un fet imposable.#

d) A les oficines de l�Administració tributà-
ria, quan els elements sobre els quals hagin
de practicar£-se les actuacions s�hi puguin ins-
peccionar.#

2. Els llibres i la documentació del subjec-
te passiu que tinguin relació amb el fet impo-
sable hauran de ser examinats al seu habitat-
ge, local o oficina, en la seva presència o en
presència de la persona que designi. En el
cas de registres i documents establerts per
normes de caràcter tributari o de justificants
exigits per aquestes, se�n podrà requerir la
presentació a les oficines de l�Administració
per tal que puguin ser examinats. #

3. Els inspectors podran entrar a les fin-
ques, locals de negoci i altres establiments o

llocs en els quals es desenvolupin activitats o
explotacions sotmeses a gravamen amb la
finalitat d�exercir les funcions previstes en
l�article 123 d�aquesta Ordenança.#

4. Quan el propietari o l�ocupant de la
finca o edifici, o la persona sota la custòdia
de la qual es trobi aquest, s�oposi a l�entrada
dels inspectors, aquests no podran practicar
el reconeixement sense autorització prèvia
per escrit del regidor d�Hisenda. Quan es
tracti de l�entrada en un domicili particular o
social de qualsevol persona espanyola o
estrangera, caldrà l�obtenció d�un manament
judicial previ.#
Article 127è#
Compareixença de l�obligat tributari#

1. L�obligat tributari, requerit a l�efecte per
escrit, haurà de presentar£-se en el lloc, dia i
hora assenyalats per a la pràctica de les
actuacions amb la documentació sol·licitada.
En el cas que no ho faci sense causa justifica-
da, la inspecció ho farà constar per incoar£-li
el procediment sancionador i renovarà el pri-
mer requeriment. Si l�interessat no té en con-
sideració el segon requeriment, la inspecció
ho haurà de fer constar. Iniciarà un nou pro-
cediment sancionador, farà un tercer requeri-
ment i advertirà l�interessat que el fet de no
tenir£-lo en compte es considerarà resistència
a l�actuació inspectora.#

2. Quan la inspecció es personi sense
previ requeriment, l�obligat tributari o el seu
representant haurà d�atendre£-la. Si no ho fa
així, la inspecció ho farà constar per iniciar el
corresponent procediment sancionador i el
requerirà en el mateix moment i lloc per a la
continuació de les actuacions inspectores en
el termini procedent que s�assenyali. Si
aquest requeriment no és atès, es renovarà en
els mateixos termes amb independència de
les sancions que escaiguin i l�advertirà que si
no atén adequadament aquest segon requeri-
ment, la seva actitud podrà ser considerada
resistència a l�actuació inspectora.#

3. Quan l�obligat tributari pugui al·legar
una causa justificada que li impedeixi com-
parèixer, haurà de manifestar£-ho per escrit.
Suspesa la pràctica de les actuacions, s�as-
senyalarà una nova data per a la comparei-
xença. #
Article 128è#
Resistència a l�actuació de la inspecció.#

1. Es considerarà obstrucció o resistència a
l�actuació inspectora tota conducta que ten-
deixi a dilatar, destorbar o impedir£-ne l�ac-
ció.#

2. En particular, constituiran obstrucció o
resistència a l�actuació inspectora:#

a) La reiterada incompareixença de l�obli-
gat tributari.#

b) La negativa a exhibir els llibres, registres
i documents obligatoris.#

c) La negativa a donar dades, informes,
justificants i antecedents, així com no #

d) permetre el reconeixement de locals o
instal·lacions relacionats amb els fets imposa-
bles.#

e) Denegar indegudament l�entrada de la

inspecció a les finques i locals.#
f) Les coaccions o la falta de la deguda

consideració a la inspecció.#
Article 129è#
Documentació de l�actuació inspectora#

1. Les actuacions de la inspecció es docu-
mentaran en diligències, comunicacions,
informes i actes.#

2. Les actes i diligències esteses per la ins-
pecció tenen naturalesa de documents
públics.#

3. Les actes i diligències formalitzades
segons les lleis fan prova, si no s�acredita el
contrari, dels fets que en van motivar la for-
malització i que resultin de la constància per-
sonal pels actuaris. Els fets consignats en les
diligències o actes i manifestats o acceptats
pels interessats es presumeixen certs, i només
es poden rectificar mitjançant la prova que
han incorregut en un error de fet.#

4. Els actes administratius el contingut dels
quals consisteixi en una liquidació tributària
derivada d�una acta d�inspecció gaudeixen
de la presumpció de legalitat, segons allò que
disposa l�Article 8 de la Llei general tributà-
ria.#

5. Les actes seran de conformitat o de dis-
conformitat segons que l�interessat hagi
acceptat o no íntegrament la proposta de
liquidació practicada en l�acta per la inspec-
ció. En tot cas, les actes seran signades per
ambdues parts, i l�interessat se�n quedarà un
exemplar. Quan aquest es negui a sotasignar
l�acta o a rebre�n un exemplar, l�acta es tra-
mitarà com de disconformitat. #

6. Quan hi hagi una prova preconstituïda
del fet imposable, d�acord amb allò que dis-
posa el paràgraf segon de l�article 146 de la
Llei general tributària, es podrà emetre una
acta sense presència de l�obligat tributari o
del seu representat. En l�acta s�expressaran,
amb el detall necessari, els fets i mitjans de
prova utilitzats i s�hi adjuntarà, en tot cas, un
informe de l�actuari.#

Hi haurà prova preconstituïda del fet
imposable quan aquest es pugui reputar pro-
vat, segons les regles de valoració de la prova
contingudes en els articles 114 a 119 de la
Llei general tributària.#

7. L�acta, així com la iniciació del corres-
ponent expedient, es notificarà a l�obligat tri-
butari, el qual en el termini de quinze dies
podrà al·legar davant la inspecció tot allò
que convingui als seus interessos i drets i, en
particular, allò que estimi adequat respecte
als possibles errors o inexactituds de la prova
esmentada i respecte a la proposta de liqui-
dació continguda en l�acta; o bé, expressar la
seva conformitat amb relació a una o amb-
dues qüestions. Dins el termini d�al·lega-
cions, l�obligat tributari podrà examinar l�ex-
pedient. #

CAPÍTOL X#

REVISIÓ D�ACTES EN LA VIA ADMINISTRATIVA#

Secció 1a. Procediments especials de revisió#

Article 130è#
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Revisió d�actes#
De conformitat amb allò que disposa l�arti-

cle 110 de la Llei reguladora de les bases del
règim local per a la declaració de nul·litat de
ple dret i la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària, cal procedir d�acord amb
allò que estableixen els articles 153 i 154 de
la Llei general tributària.#
Secció 2a. Devolució d�ingressos indeguts#

Article 131è#
Titulars i contingut del dret a devolució.#

1. Els subjectes passius o responsables i els
altres obligats tributaris tindran dret a la
devolució dels ingressos que hagin fet inde-
gudament a favor de la Hisenda municipal en
el pagament de deutes tributaris.#

2. El dret a la devolució d�ingressos inde-
guts es transmetrà als hereus o causahavents
del titular inicial.#

3. La quantitat a tornar per un ingrés inde-
gut està constituïda essencialment per l�im-
port de l�ingrés indegudament practicat i
reconegut a favor de l�obligat tributari.#

4. També formaran part de la quantitat a
retornar:#

a) El recàrrec, els costos i els interessos
satisfets durant el procediment quan l�ingrés
indegut s�hagi fet per la via de constrenyi-
ment.#

b) L�interès de demora aplicat a les quanti-
tats indegudament ingressades, corresponent
al temps transcorregut des de la data de
l�ingrés fins a la de la proposta de pagament.#

El tipus d�interès aplicable serà el tipus
d�interès de demora vigent al llarg del perío-
de segons el que preveu l�article 58.2c de la
Llei General Tributària. Conseqüentment, si
s�hagués modificat caldrà periodificar i apli-
car cada any o fracció, el tipus d�interès de
demora fixat per a l�exercici de la Llei de
Pressupostos de l�Estat.#
Article 132è#
Procediment per al reconeixement del dret a
la devolució. Iniciació.#

1. El procediment per al reconeixement
del dret a la devolució es podrà iniciar d�ofici
o a instància de la persona interessada.#

2. El procediment s�iniciarà d�ofici per
acord de l�òrgan competent de l�Administra-
ció tributària municipal.#

3. Si el procediment s�inicia a petició de la
persona interessada, en l�escrit que presenti
davant l�òrgan corresponent farà constar les
circumstàncies previstes en l�article 70 de la
Llei 30/92, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu i, a més:#

a) El número d�identificació fiscal.#
b) El justificant de l�ingrés indegut.#
c) Una declaració expressa del mitjà esco-

llit pel qual s�hagi de fer la devolució; podrà
escollir entre transferència bancària o com-
pensació.#
Article 133è#
Instrucció#

Iniciat el procediment, l�òrgan competent
de la Hisenda municipal practicarà les actua-

cions necessàries per tal de comprovar la
procedència de la devolució d�ingressos
indeguts, i podrà sol·licitar els informes o
actuacions que estimi necessaris.#
Article 134è#
Resolució#

En els supòsits en què resulti procedent la
devolució, el director£-gerent de l�Institut
Municipal d�Hisenda dictarà la resolució
corresponent. La resolució que posi fi a l�ex-
pedient serà reclamable en la via contenciosa
administrativa, previ recurs d�alçada, el qual
tindrà els mateixos efectes que el recurs de
reposició. #

La devolució es considerarà desestimada
un cop transcorreguts tres mesos des de la
sol·licitud sense que se n�hagi notificat la
resolució.#
Article 135è#
Execució#

1. Dictada una resolució per la qual es
reconegui el dret a la devolució d�un ingrés
indegut, es notificarà a l�interessat i s�emetrà
l�oportuna ordre de pagament en favor de la
persona o entitat creditora, sense necessitat
d�esperar la fermesa d�aquella.#

2. Serà procedent la immediata devolució
d�un ingrés fet a favor de la Hisenda munici-
pal amb ocasió del pagament d�un deute tri-
butari:#

a) Quan sigui conseqüència del compli-
ment de la resolució d�un recurs o d�una
reclamació de naturalesa administrativa o
d�una sentència o resolució judicial.#

b) Quan resulti de liquidacions provisio-
nals o definitives practicades pels òrgans
competents.#

c) Quan es dedueixi d�una resolució o un
acord administratiu diferent dels inclosos en
les lletres anteriors, que suposi la revisió o
l�anul·lació dels actes administratius que
hagin donat lloc a l�ingrés d�un deute tributa-
ri en quantitat superior a la que legalment
procedeix.#
Article 136è#

Per a la resta de qüestions en matèria de
devolució d�ingressos indeguts no recollides
expressament en aquesta Ordenança general
es procedirà d�acord amb allò que disposi la
Llei general tributària i, en particular, el Reial
Decret 1163/1990 de 21 de setembre que
regula el procediment per a la realització de
les devolucions esmentades. #
Secció 3a. Recursos#

Article 137è#
Recurs d�alçada#

1. Es pot formular, en el termini d�un mes,
un recurs d�alçada contra els actes sobre l�a-
plicació i l�efectivitat dels tributs municipals
davant d�Alcaldia. #

2. El recurs es considerarà desestimat un
cop transcorregut un mes des de la interposi-
ció sense que se n�hagi notificat la resolució.
En tal cas, la via contenciosa administrativa
quedarà expedita.#
Article 138è#

Recursos contra autoliquidacions#
1. Per impugnar l�autoliquidació, prèvia-

ment el subjecte passiu ha d�instar l�òrgan de
gestió corresponent perquè confirmi o rectifi-
qui l�autoliquidació presentada. La sol·licitud
de confirmació o rectificació de l�autoliqui-
dació es podrà fer una vegada presentada la
corresponent autoliquidació i abans d�haver
practicat l�Administració la liquidació defini-
tiva, o en defecte d�això, d�haver prescrit el
dret de l�Administració per determinar el
deute tributari mitjançant l�oportuna liquida-
ció. El termini de l�Administració per proce-
dir a la confirmació o a la rectificació és de
tres mesos, transcorregut el qual cal conside-
rar confirmada l�autoliquidació per silenci
administratiu.#

2. El termini per interposar el recurs és
d�un mes, a comptar de la confirmació o la
rectificació de l�autoliquidació, tant en el
supòsit que hagi estat confirmada o rectifica-
da expressament com per silenci administra-
tiu.#
Article 139è#
Altres recursos#

Es pot interposar un recurs contra les exac-
cions que es cobrin mitjançant rebuts durant
el termini d�exposició al públic dels padrons
respectius. A més, en el cas que hi hagi
diferències entre el rebut emès i el padró
exposat al públic, es pot interposar un recurs
durant el termini de pagament voluntari.#
Article 140è#
Competències#

La competència per resoldre els recursos
que es presentin per actes tributaris de l�A-
juntament de Barcelona pertoca a l�alcalde o
en qui aquest delegui que, en tot cas, tindrà
la condició de regidor.#
Article 141è#
Procediment#

1. L�estudi i la proposta dels recursos en
matèria tributària correspon a l�òrgan compe-
tent de l�Administració municipal.#

2. El termini màxim per resoldre el recurs
previ al contenciós administratiu regulat en
l�article 14 de la Llei 39/88, de 28 de desem-
bre, d�hisendes locals, que s�interposi contra
els actes dictats per l�Ajuntament en matèria
de tributs locals, serà d�un mes. Un cop
transcorregut el termini esmentat sense que
hi hagi una resolució expressa caldrà enten-
dre�l desestimat.#
Secció 4a. Desestimació tàcita.#

Article 142è#
S�entendran desestimats quan no es dicti

una resolució expressa, transcorregut el ter-
mini establert per resoldre�ls, els procedi-
ments següents:#

a) Les sol·licituds de concessió d�ajorna-
ments i fraccionaments per al pagament de
deutes tributaris, als sis mesos des de la peti-
ció.#

b) Les sol·licituds de compensació de deu-
tes i crèdits de la Hisenda municipal, a
instància de l�interessat als sis mesos des de
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la seva petició.#
c) Les sol·licituds de beneficis fiscals, als

sis mesos des de la petició.#
d) El recurs de reposició previ a la via con-

tenciosa administrativa, al mes des de la
interposició.#

e) Les sol·licituds de devolució d�ingressos
indeguts, als sis mesos des de la petició.#
Secció 5a. El Consell Tributari#

Article 143è#
1. L�Ajuntament de Barcelona disposa

d�un Consell Tributari com a òrgan d�assesso-
rament i control de la resolució dels recursos
en matèria tributària.#

2. Les funcions del Consell són les
següents:#

2.1. El dictamen previ de totes les resolu-
cions dels recursos que es presentin a l�Ajun-
tament de Barcelona en matèria tributària.#

2.2. La recepció i l�informe de les queixes
o suggeriments que els contribuents facin
directament sobre el funcionament dels
òrgans de gestió, liquidació i recaptació tri-
butària.#

2.3. L�assessorament als òrgans municipals
en matèria tributària.#

2.4. Les funcions atribuïdes expressament
per decret d�Alcaldia en matèria tributària.#
Article 144è#
Composició#

1. El nombre de membres del Consell
oscil·la entre cinc i deu. Aquests membres
són designats per l�Alcaldia, que n�ha de
donar raó a la Comissió de Govern, entre
persones de competència tècnica reconeguda
en matèria tributària.#

2. Es nomenarà un president entre els
membres del Consell.#
Article 145è#
Queixes i suggeriments#

Els contribuents poden adreçar directa-
ment al Consell les queixes sobre el funcio-
nament de la gestió, la liquidació, la recapta-
ció dels tributs locals, com també els suggeri-
ments que considerin convenients de formu-
lar sobre aquestes matèries.#

El Consell ha d�estudiar aquestes queixes i
aquests suggeriments, i proposarà les mesures
procedents al president de la Comissió del
Consell Plenari de Presidència i Hisenda.#
Article 146è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 desem-
bre de 1999, començarà a regir l�1 de gener
del 2000 i continuarà vigent mentre no se
n�acordi la modificació o derogació.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.1#

ORDENANÇA REGULADORA DE L�IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que preveu l�article
60 en relació amb l�Article 15.2, tots dos de

la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regula-
dora de les hisendes locals, s�estableix com a
tribut directe de caràcter real l�impost sobre
béns immobles, regulat pels articles 61 i
següents de la Llei esmentada.#

2. A més, caldrà atenir£-se a allò que esta-
bleixen les disposicions concordants o com-
plementàries dictades per tal de desplegar la
normativa assenyalada.#
Article 2n#
Fet imposable#

1. El fet imposable de l�impost sobre béns
immobles està constituït per:#

a) La propietat dels béns immobles de
naturalesa rústica o urbana dins el terme
municipal.#

b) La titularitat d�un dret d�usdefruit o de
superfície sobre els béns immobles de natura-
lesa rústica o urbana dins el terme municipal.#

c) La titularitat d�una concessió administra-
tiva per a la gestió de serveis públics, l�exer-
cici de la qual requereix l�afectació de béns
immobles de naturalesa urbana o rústica dins
el terme municipal.#

d) La titularitat d�una concessió adminis-
trativa sobre béns immobles de naturalesa
rústica o urbana dins el terme municipal.#

2. Tenen consideració de béns immobles
de naturalesa urbana els que l�article 62 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, defineix
amb aquest caràcter.#

3. Tenen consideració de béns immobles
de naturalesa rústica els que l�article 63 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, defineix
amb aquest caràcter.#
Article 3r#
Subjecte passiu#

En són subjectes passius les persones físi-
ques o jurídiques, com també les herències
jacents, les comunitats de béns i altres enti-
tats que, sense personalitat jurídica, consti-
tueixen una unitat econòmica o un patrimoni
separat, susceptible d�imposició, que siguin:#

a) Propietaris de béns immobles urbans o
rústics sobre els quals no recaigui cap dret
real d�usdefruit o de superfície i que no hagin
estat objecte de concessió administrativa ni
estiguin afectats per la prestació de serveis
públics la gestió dels quals es dugui a terme
amb la forma de concessió administrativa.#

b) Titulars d�un dret real d�usdefruit sobre
béns immobles urbans o rústics dins el terme
municipal.#

c) Titulars d�un dret real de superfície
sobre béns immobles urbans o rústics dins el
terme municipal.#

d) Titulars d�una concessió administrativa
sobre béns immobles gravats, o sobre els ser-
veis públics a què estiguin afectats.#
Article 4t#
Exempcions#

1. Gaudeixen d�exempció els béns
següents:#

a) Els que, tot i ser propietat de l�Estat, de
les Comunitats Autònomes o de les Entitats
locals i estiguin directament afectes a la
defensa nacional, la seguretat ciutadana i als

serveis educatius i penitenciaris .#
Així mateix i sempre que sigui d�aprofita-

ment públic i gratuït: les carreteres, els
camins, les altres vies terrestres i les del
domini públic marítim, terrestre i hidràulic.#

b) Els que, tot i ser de propietat dels muni-
cipis en que estiguin ubicats, estan afectes a
l�ús o servei públics, així com els comunals
propietat d�aquests municipis i les muntanyes
veïnals en mans comunes .#

c) Els que són propietat de la Creu Roja.#
d) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els

edificis destinats a serveis indispensables per
a l�explotació de les línies esmentades.#

e) Els de naturalesa urbana i base imposa-
ble inferior a 100.000 pessetes.#

f) Els de naturalesa rústica, en cas que, per
cada subjecte passiu, la base imposable
corresponent a la totalitat de béns rústics pos-
seïts en el municipi sigui inferior a les
200.000 pessetes.#

g) Els centres docents privats acollits al
règim de concerts educatius, mentre mantin-
guin la condició de centres totalment o par-
cialment concertats, amb l�abast previst en el
Reial Decret 2187/1995, de 28 de desembre.#

h) Aquells que, sense estar previstos en els
apartats anteriors, compleixen les condicions
establertes per l�article 64 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre.#

i) Els béns dels quals siguin titulars, en els
termes previstos en l�article 65 de la Llei d�hi-
sendes locals, les fundacions i associacions
declarades d�utilitat pública que compleixin
els requisits establerts en el capítol I del títol
II de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de
fundacions i d�incentius fiscals a la participa-
ció privada en activitats d�interès general, i
en el Reial Decret 765/1995, de 5 de maig,
dictat per desenvolupar£-lo. #

2. Les exempcions han de ser sol·licitades
pel subjecte passiu de l�impost.#

3. 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. Tanmateix, quan el benefici fiscal
se sol·licita abans que la liquidació sigui
ferma, es concedirà si en la data d�acredita-
ment del tribut concorrien els requisits exigits
per al seu gaudiment #
Article 5è#
Bonificacions#

1. En el supòsit de noves construccions i
obres de rehabilitació integral, es concedirà
una bonificació del 90% en la quota de l�im-
post, de conformitat amb l�article 74 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre. El termini
per beneficiar£-se de la bonificació comprèn
el temps d�urbanització o de construcció i un
any més a partir de l�acabament de les obres,
sense que pugui ser superior a tres anys.#

2. Per gaudir de la bonificació establerta
en l�apartat anterior, els interessats hauran de
complir els requisits següents:#

a) Acreditació de la data d�inici de les
obres d�urbanització o construcció de què es
tracti, la qual es farà mitjançant certificació
del tècnic£-director competent, visat pel
col·legi professional.#
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b) Acreditació que l�empresa es dedica a
l�activitat d�urbanització, construcció i pro-
moció immobiliària, la qual es farà mit-
jançant la presentació dels estatuts de la
societat.#

c) Acreditació que l�immoble objecte de la
bonificació no forma part de l�immobilitzat,
la qual es farà mitjançant certificació de l�ad-
ministrador de la societat.#

3. Els habitatges de protecció oficial gaudi-
ran d�una bonificació del 50% durant el ter-
mini de tres anys, comptats des de l�atorga-
ment de la qualificació definitiva.#

4.Gaudiran d�una bonificació del 95 per
cent de la quota de l�impost dels béns de
naturalesa rústica de les cooperatives agràries
i d�Explotació Comunitària de la terra, d�a-
cord amb l�article 33.4 de la Llei 20/1990, de
19 de desembre, de cooperatives.#
Article 6è#
Base imposable#

1. Està constituïda pel valor cadastral dels
béns immobles, urbans o rústics.#

2. Aquests valors poden ser objecte de
revisió, modificació, actualització o compro-
vació en els casos i de la manera que la Llei
preveu.#
Article 7è#
Base liquidable#

1. La base liquidable d�aquest impost serà
el resultat de practicar, si s�escau, en la impo-
sable les reduccions que legalment s�establei-
xin#
Article 8è#
Tipus de gravamen i quota#

1. Tipus de gravamen. De conformitat amb
allò que estableix l�article 73 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, el tipus de gra-
vamen, en cas que es tracti de béns de natu-
ralesa urbana, queda establert en el 0�89%, i
en cas que es tracti de béns de naturalesa
rústica, en l�1,07%.#

2. Per a les zones en les que s�ha modificat
el valor cadastral de les finques en virtut de
la Ponència aprovada pel Centre de gestió
cadastral i cooperació tributària en data 28
de juny de 1993 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm 155), el tipus impositiu serà
del 0,45%.#

3. La quota de l�Impost és el resultat d�a-
plicar a la base liquidable el tipus de grava-
men.#
Article 9è#
Període impositiu i acreditació de l�impost.#

1. El període impositiu és l�any natural.#
2. L�impost s�acredita el primer dia de

l�any.#
3. Les alteracions d�ordre físic, econòmic o

jurídic que es produeixin en els béns gravats,
així com els canvis de naturalesa i aprofita-
ment a què es refereix l�article 71.3 de la Llei
39/1988 que, d�acord amb el planejament
urbanístic, experimentin aquests, tindran
efectivitat en el període impositiu següent a
aquell en què tinguin lloc, sense que l�efecti-
vitat esmentada quedi supeditada a la notifi-
cació dels actes administratius corresponents.#

4. Quan l�Ajuntament conegui de la con-
clusió d�obres que originen una modificació
del valor cadastral, respecte al que figura en
el seu padró, liquidarà l�impost prèvia notifi-
cació del nou valor cadastral al titular.#

5. La liquidació de l�impost comprendrà la
quota corresponent als exercicis meritats i no
prescrits, entenent per aquest els compresos
entre el següent a aquell en que va finalitzar
les obres que han originat la modificació del
valor i el present exercici.#

6. En el seu cas, es deduirà de la liquida-
ció corresponent a aquest exercici i als ante-
riors la quota satisfeta per l�impost a raó d�al-
tra configuració de l�immoble diferent de la
que ha tingut en realitat.#
Article 10è#
Normes de gestió de l�impost#

1. Els subjectes passius estan obligats a
presentar la declaració de qualsevol alteració
que impliqui alguna variació o modificació
de les dades físiques, econòmiques o jurídi-
ques que concerneix als béns immobles que
tinguin transcendència a efectes d�aquest
impost.#

2. Els subjectes passius han de fer efectiu
el pagament d�aquest impost d�acord amb el
termini, la manera i els efectes que l�Orde-
nança fiscal general estableix.#

3. Per a la resta del procediment de gestió
i recaptació, cal aplicar allò que estableix la
legislació vigent.#
Article 11è#

Data d�aprovació i vigència. Aquesta
Ordenança, aprovada definitivament pel
Consell Plenari amb data 22 de desembre de
1999, començarà a regir l�1 de gener del
2000 i continuarà vigent mentre no se n�a-
cordi la modificació o derogació.#
Disposició addicional primera #

El recàrrec establert per l�Entitat Metropoli-
tana del Transport (EMT) sobre el present
impost sobre béns immobles serà del 0�03%
per a aquelles zones del terme municipal els
valors de les quals siguin objecte de revisió
per acord del Centre de Gestió Cadastral i
Cooperació Tributària.#
Disposició addicional segona#

Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l�Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin qualse-
vol element del present impost seran d�apli-
cació automàtica dins l�àmbit de la present
Ordenança.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.2#

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L�IMPOST
SOBREVEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que estableixen els
articles 93 i següents de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, els preceptes d�aquesta
Ordenança regulen l�impost sobre vehicles
de tracció mecànica.#
Article 2n#

Fet imposable#
1. L�impost és un tribut directe que grava

la titularitat dels vehicles de tracció mecànica
aptes per circular per les vies públiques,
qualsevol que en sigui la classe i categoria.#

2. Es considera apte per a circular qualse-
vol vehicle matriculat en els registres públics
corresponents que no hagi causat baixa. A
l�efecte d�aquest impost també es considera-
ran aptes per a circular els vehicles proveïts
de permisos temporals per a particulars i de
matrícula turística.#
Article 3r#
Actes no subjectes#

No estan subjectes a aquest impost: #
a) Els vehicles que havent estat donats de

baixa en els registres per antiguitat del
model, poden rebre excepcionalment l�auto-
rització per circular en ocasió d�exhibicions,
certàmens o curses limitades d�aquesta natu-
ralesa.#

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica la càrrega
útil dels quals no sigui superior a 750 kg.#
Article 4t#
Exempcions#

1. Estan exempts d�aquest impost:#
a) Els vehicles oficials de l�Estat, de les

comunitats autònomes i de les entitats locals
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat
ciutadana.#

b) Els vehicles de representacions
diplomàtiques, les oficines consulars, els
agents diplomàtics i els funcionaris consulars
de carrera acreditats a Espanya que siguin
súbdits dels països respectius, externament
identificats i a condició de reciprocitat en la
seva extensió i grau.#

Així mateix, els vehicles dels organismes
internacionals, amb seu o oficina a Espanya, i
dels seus funcionaris o membres amb estatut
diplomàtic.#

c) Les ambulàncies i els altres vehicles
destinats directament a l�assistència sanitària
que pertanyin a la Creu Roja.#

d) Els cotxes de minusvàlids a què es refe-
reix el número 20 de l�annex del Reial Decret
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s�aprova el text articulat de la Llei sobre el
trànsit, la circulació de vehicles a motor i la
seguretat vial, i els adaptats per a la conduc-
ció per persones amb discapacitat física,
sempre que tinguin una potència inferior a
17 cavalls fiscals i pertanyin a persones
minusvàlides o discapacitades físicament. En
qualsevol cas, els subjectes passius beneficia-
ris d�aquesta exempció no podran gaudir£-ne
per a més d�un vehicle simultàniament.#

Així mateix, els vehicles que, tenint una
potència inferior a 17 cavalls fiscals, estiguin
destinats a ser utilitzats com a turismes espe-
cials per al transport de persones amb minus-
validesa en cadira de rodes, bé directament o
prèvia adaptació. A aquests efectes, es consi-
deraran persones amb minusvalidesa les que
tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33%, d�acord amb el barem de la
disposició addicional segona de la Llei
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26/1990, de 20 de desembre, per la qual
s�estableixen en la prestacions no contributi-
ves Seguretat Social.#

e) Els autobusos urbans adscrits al servei
del transport públic en règim de concessió
administrativa atorgada per l�Ajuntament. #

f) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs
i la maquinària, sempre que disposin de la
cartilla d�inspecció agrícola.#

g) Els vehicles que siguin considerats d�in-
terès històric i que no s�hagin donat de baixa
en els registres corresponents podran gaudir
de d�una bonificació del 100 per 100 de la
quota de l�impost. El procediment per a la
concessió de la bonificació es determinarà
per Decret d�Alcaldia, donant£-ne compte a la
Comissió de Presidència i Hisenda.#

2. Per poder gaudir de les exempcions a
què es refereixen les lletres d) i f) de l�apartat
1 d�aquest article, els interessats han de
demanar£-ne la concessió, indicant les carac-
terístiques del vehicle, la matrícula i la causa
del benefici. Quan aquest benefici es decla-
ra, l�Ajuntament ha d�expedir un document
que n�acrediti la concessió. #

A més, i pel que fa a l�exempció prevista
en el paràgraf segon de la lletra d) de l�apar-
tat anterior, per poder gaudir£-ne, els interes-
sats han de justificar la destinació del vehi-
cle.#

3. L�Ajuntament atorgarà una subvenció a
tots els titulars de taxis d�una potència supe-
rior a 12 cavalls fiscals (CV), d�una quantitat
igual a la diferència entre la quota que hau-
rien de satisfer i la corresponent a la de vehi-
cles de 12 CV que es transferirà a l�Entitat
Metropolitana del Transport en virtut de l�a-
cord del Consell Metropolità del Transport.#

4. Igualment s�atorgarà una subvenció
equivalent al 100% de la quota del present
impost i per una sola vegada a:#

a) Tots els titulars de vehicles que demos-
trin haver incorporat un catalitzador al seu
automòbil per tal de poder utilitzar gasolina
sense plom.#

b) Tots els titulars de vehicles que tenint
aire condicionat amb CFC al seu vehicle, el
retirin o el canviïn per un altre sistema sense
CFC.#

c) Tots els titulars de vehicles elèctrics o
bimodals.#

S�exclouen de l�àmbit d�aplicació d�aques-
ta subvenció tots aquells vehicles de primera
adquisició que puguin fer servir gasolina
sense plom i portin incorporat l�aire condi-
cionat sense CFC.#

d) S�atorgarà una subvenció equivalent al
50% de la quota del present impost als titu-
lars de vehicles que utilizin biogas o metà
com a combustible.#
Article 5è#
Subjectes passius#

Són subjectes passius d�aquest impost les
persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l�article 33 de la Llei general
tributària en nom dels quals figura el vehicle
en el permís de circulació.#
Article 6è#

Quota#
1. Les diferents quotes del present impost

corresponents a cadascuna de les categories
de vehicles seran el resultat de multiplicar les
tarifes bàsiques establertes a l�article 96 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, d�hisendes
locals pel coeficient �2�.#

2. Sense perjudici de les modificacions
que es pugin practicar mitjançant la Llei de
pressupostos generals de l�Estat, les quotes
seran les següents:#

Potència i classe de vehicle§ Quota (Pessetes)#

a) Turismes:§ #
De menys de 8 cavalls fiscals§ 4.200#
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals§ 11.340#
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals§ 23.940#
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals§ 29.820#
De més de 20 cavalls fiscals§ 37.270#

b) Autobusos:§ #
De menys de 21 places§ 27.720#
De 21 a 50 places§ 39.480#
De més de 50 places§ 49.350#

c) Camions§ #
De menys de 1.000 kg de càrrega útil§ 14.070#
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil § 27.720#
De més 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega
útil§ 39.480#
De més de 9.999 kg de càrrega útil § 49.350#

d) Tractors:§ #
De menys de 16 cavalls fiscals§ 5.880#
De 16 a 25 cavalls fiscals§ 9.240#
De més de 25 cavalls fiscals § 27.720#

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles de tracció mecànica:§ #

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg
de càrrega útil§ 5.880#
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil § 9.240#
De més de 2.999 kg de càrrega útil§ 27.720#

f) Altres vehicles:§ #
Vehicles de menys de 49 cc i ciclomo-
tors§ 1.470#
Motocicletes fins a 125 cc§ 1.470#
Motocicletes de més de 125 fins a 250
cc  § 2.520#
Motocicletes de més de 250 fins a 500
cc§ 5.040#
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000
cc§ 10.080#
Motocicletes de més de 1.000 cc§ 20.160#

3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir£-se
a allò que disposa el Real Decret Legislatiu
339/1990, del 2 de març, pel que s�aprova el
text articulat de la Llei sobre Tràfic, circula-
ció de vehicles a motor i seguretat vial i dis-
posicions complementàries, especialment el
Real Decret 2822/98 del 23 de desembre
sobre el concepte de les diverses classes de
vehicles.#

4. Cal establir la potència fiscal expressada
en cavalls fiscals, d�acord amb allò que dis-
posa l�Annex V del Real Decret 2822/98 del
23 de desembre pel que s�aprova el regla-
ment general de vehicles.#

5. En tot cas, el concepte genèric de �trac-
tors� a què es refereix la lletra d) de les tarifes
indicades comprèn tant els tractors de

camions com els tractors d�obres i serveis.#
6. Les furgonetes tributen com a turismes,

d�acord amb la seva potència fiscal, llevat
dels casos següents:#

a) Si el vehicle està habilitat per transpor-
tar més de 9 persones, incloent£-hi el conduc-
tor, ha de tributar com a autobús.#

b) Si el vehicle està autoritzat per trans-
portar més de 525 kg de càrrega útil, ha de
tributar com a camió.#

7. Els motocarros tenen la consideració, a
l�efecte d�aquest impost, de motocicletes i,
per tant, han de tributar per la capacitat de la
seva cilindrada.#

8. Els vehicles articulats han de tributar
simultàniament i per separat el que porti la
potència d�arrossegament i els remolcs o
semiremolcs arrossegats.#

9. Les màquines autopropulsades que
puguin circular per la via pública sense ser
transportades o arrossegades per altres vehi-
cles de tracció mecànica han de tributar
segons les tarifes corresponents als tractors.#
Article 7è#
Període impositiu i acreditació#

1. El període impositiu coincideix amb
l�any natural, llevat de la primera adquisició
del vehicle. En aquest cas, el període imposi-
tiu comença el dia en què tingui lloc l�adqui-
sició.#

2. L�impost s�acredita el primer dia del
període impositiu.#

3. L�import de la quota de l�impost s�ha de
prorratejar per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o de baixa definitiva
del vehicle. També procedirà el prorrateig de
la quota en els mateixos termes en els supò-
sits de baixa temporal per sostracció o roba-
tori del vehicle, i això des del moment en
què es produeixi la baixa temporal en el
Registre Públic corresponent.#

4. Es procedirà a la baixa de l�impost, en
el supòsit de transmissió d�un vehicle en la
qual intervé una persona jurídica que es
dedica a la compravenda, quan aquesta es
realitzi en virtut de l�article 33 del Reglament
general de vehicles. Correspondrà a l�adqui-
rent o l�usuari final l�alta de l�impost que s�a-
creditarà en el moment de la seva transmissió
definitiva. #
Article 8è#
Gestió de l�impost#

1. Els qui sol·licitin davant de la Prefectura
Provincial de Trànsit la matriculació o certifi-
cació d�aptitud per circular d�un vehicle,
hauran de practicar prèviament l�autoliquida-
ció de la quota corresponent al primer acre-
ditació d�acord amb la forma i els efectes que
l�Ordenança fiscal general estableix.#

2. Tanmateix, els titulars dels vehicles,
quan comuniquin a la Prefectura Provincial
de Trànsit la reforma d�aquests, sempre que
alteri la seva classificació a l�efecte d�aquest
impost, així com en els supòsits de trans-
ferència, de canvi de domicili que consti en
el permís de circulació, o de baixa dels vehi-
cles, hauran d�acreditar prèviament, davant
la referida Prefectura, el pagament de l�últim
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rebut presentat al cobrament de l�impost,
sense perjudici que per via de gestió i inspec-
ció els sigui exigit el pagament de tots els
deutes, per aquests conceptes, acreditats,
liquidats, presentats al cobrament i no pres-
crits. #
Article 9è#
Infraccions#

Caldrà atenir£-se a allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general. #
Article 10è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir a partir
de l�1 de gener del 2000 i continuarà vigent
mentre no se n�acordi la modificació o la
derogació. #
Disposició addicional #

Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l�Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin qualse-
vol element del present impost seran d�apli-
cació automàtica dins l�àmbit de la present
Ordenança. #

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3 #

IMPOST SOBRE L�INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA #

Article 1r#
Disposició general#

D�acord amb allò que preveu l�article 60.2
en relació amb l�article 15.2, tots dos de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, s�estableix l�impost
sobre l�increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, regulat pels articles 105 a
111 de la Llei esmentada. #
Article 2n#
Fet imposable#

1. Constitueix el fet imposable de l�impost
l�increment de valor que experimenten els
terrenys de naturalesa urbana manifestat a
conseqüència de la transmissió de la propie-
tat per qualsevol títol o de la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi
limitatiu del domini sobre els béns esmentats.#

2. Té la consideració de terreny de natura-
lesa urbana el sòl urbà, el susceptible d�urba-
nització i l�urbanitzable programat des del
moment en què s�aprova un programa d�ac-
tuació urbanística; els terrenys que disposen
de vies pavimentades o que han posat vora-
des a les voreres i que a més disposen de cla-
vegueram, subministrament d�aigua, submi-
nistrament d�energia elèctrica i enllumenat
públic, i els que estan ocupats per construc-
cions de naturalesa urbana.#

De conformitat amb la disposició addicio-
nal segona de la Llei 6/1998, de 13 d�abril,
tenen la consideració d�urbanitzables els
terrenys que així classifica el planejament i
estan inclosos en sectors, així com la resta de
sòl classificat com a urbanitzable a partir del
moment d�aprovació de l�instrument urbanís-
tic que el desenvolupa.#

3. No està subjecte a aquest impost l�in-
crement de valor que experimentin els
terrenys que tinguin la consideració de rús-
tics a l�efecte de l�Impost sobre béns immo-
bles. En conseqüència, hi està subjecte l�in-
crement de valor que experimentin els
terrenys que hagin de tenir la consideració
d�urbans a efectes de l�impost sobre béns
immobles esmentat, amb independència de
estiguin considerats o no com a tals en el
Cadastre o en el Padró d�aquest. #
Article 3r#
Exempcions#

1. Estan exempts d�aquest impost els incre-
ments de valor que es manifesten a con-
seqüència de:#

a) Les aportacions de béns i drets fetes pels
cònjuges a la societat conjugal, les adjudica-
cions que es verifiquen a favor seu i en el seu
pagament i les transmissions que es facin als
cònjuges com a pagament dels seus havers
comuns. Llevat que sigui d�aplicació un
règim més favorable per al contribuent, en
els matrimonis subjectes al Dret Civil Català
es consideraran béns integrants de la societat
conjugal els béns que en concepte de com-
pensació econòmica o per a la divisió de
l�objecte comú o per a la liquidació del
règim econòmic matrimonial, s�adjudiquin
als cònjugues de conformitat amb els articles
41, 43, 59, 63, 64, 65 o 75 del Codi de Famí-
lia de Catalunya aprovat per la Llei 9/1998,
de 15 de juliol.#

b) La constitució i la transmissió de qualse-
vol dret de servitud.#

c) Les transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills a con-
seqüència del compliment de sentències en
els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.#

d) Les transmissions de béns que es trobin
dins el perímetre delimitat com a conjunt
històric£-artístic, o hagin estat declarats indivi-
dualment d�interès cultural segons allò que
s�estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin
que han fet al seu càrrec obres de conserva-
ció, millora o rehabilitació en els immobles
esmentats, sempre que es compleixin les
condicions següents: #

Primera. Que les obres s�hagin fet en els
anys en el curs dels quals s�hagi posat de
manifest l�increment de valor, prèvia l�obten-
ció de la corresponent llicència municipal i
de conformitat amb les normes reguladores
del règim de protecció d�aquesta classe de
béns. #

Segona. Que l�import total de les obres,
d�acord amb el pressupost o pressupostos
presentats a l�efecte de l�atorgament de la
llicència cobreixin com a mínim l�increment
de valor. #

Tercera. Que les rendes brutes de l�immo-
ble per tots els conceptes i sense excepció no
excedeixin del percentatge, amb relació al
valor cadastral, igual a l�interès legal del
diner més un punt en el moment de l�acredi-
tació. #

Quarta. Que la sol·licitud d�exempció es
presenti en dins el termini de declaració o
autoliquidació i s�hi acompanyi la prova
documental acreditativa del compliment de
les condicions assenyalades, i en defecte d�a-
questa o si aquesta fos insuficient, es proposi
la que es consideri adequada en substitució o
com a complement d�aquesta. #

2. També estan exempts d�aquest impost
els increments de valor corresponents quan
la condició de subjecte passiu recau sobre les
persones o les entitats següents:#

a) L�Estat i els seus organismes autònoms
de caràcter administratiu.#

b) La Generalitat de Catalunya, la Diputa-
ció de Barcelona i els organismes autònoms
de caràcter administratiu de totes les entitats
esmentades.#

c) El municipi de Barcelona i les entitats
locals que hi estan integrades o que en for-
men part, a més dels seus organismes autò-
noms de caràcter administratiu.#

d) Les institucions que tenen la qualifica-
ció de benèfiques o de beneficodocents.#

e) Les entitats gestores de la Seguretat
Social i les mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de
novembre, d�ordenació i supervisió de les
assegurances privades.#

f) Les persones o entitats a favor de les
quals s�ha reconegut l�exempció en tractats o
convenis internacionals.#

g) Els titulars de concessions administrati-
ves revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes concessions.#

h) Creu Roja Espanyola.#
3. No s�acreditarà l�impost sobre l�incre-

ment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana amb ocasió de les transmissions de
terrenys d�aquesta naturalesa derivades d�o-
peracions a les quals resulti aplicable el
règim especial regulat en el capítol VIII del
títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desem-
bre, amb excepció de les previstes en l�article
108 quan no siguin integrants en una branca
d�activitat.#

En la posterior transmissió dels terrenys
esmentats s�entendrà que el nombre d�anys al
llarg dels quals s�ha posat de manifest l�incre-
ment de valor no s�ha interromput per causa
de la transmissió derivada de les operacions
previstes en el capítol VIII del títol VIII.#

4. No s�acreditarà l�impost sobre l�incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana amb ocasió de les transmissions de
terrenys de naturalesa urbana que es facin
com a conseqüència de les operacions relati-
ves als processos d�adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre
que s�ajustin plenament a les normes previs-
tes en la Llei 10/1990, de 15 d�octubre, de
l�esport, i al Reial Decret 1084/1991, de 5 de
juliol, sobre les societats anònimes esporti-
ves.#

En la posterior transmissió dels terrenys
esmentats s�entendrà que el nombre d�anys al
llarg dels quals s�ha posat de manifest l�incre-
ment de valor no s�ha interromput per causa
de la transmissió derivada del procés d�ads-
cripció. #
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Article 4t#
Subvenció#

Per a coadjuvar a les finalitats de l�article
31.4, b) de la Llei 40/1998, de 9 de desem-
bre, reguladora de l�impost sobre la renda de
les persones físiques, es podrà atorgar una
subvenció equivalent a l�import de la quota
del present impost en els casos de transmis-
sió, per persones majors de 65 anys, del seu
habitatge habitual. #
Article 5è#
Subjectes passius#

1. És subjecte passiu de l�impost a títol de
contribuent:#

a) En les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la
persona física o jurídica, o l�entitat a què es
refereix l�article 33 de la Llei general tributà-
ria que adquireixi el terreny o aquell a favor
del qual es constitueix o es transmet el dret
real de què es tracti.#

b) En les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la
persona física o jurídica, o l�entitat a què es
refereix l�article 33 de la Llei general tributà-
ria que transmet el terreny o aquell a favor
del qual es constitueix o es transmet el dret
real de què es tracti.#

2. En els supòsits a què es refereix la lletra
b) de l�apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent,
la persona física o jurídica o l�entitat a què es
refereix l�article 33 de la Llei general tributà-
ria que adquireixi el terreny o en favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de
què es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya. #
Article 6è#
Base imposable#

1. La base imposable d�aquest impost està
constituïda per l�increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, manifestat en
el moment de l�acreditació experimentada en
el període de temps transcorregut entre l�ad-
quisició del terreny o del dret per part del
transmitent i la nova transmissió o, si escau,
la constitució del dret real de gaudi, amb un
període màxim de vint anys. Si el transmitent
és una persona jurídica, es considera que la
data d�adquisició és el 31 de desembre de
1989, sempre que l�adquisició sigui anterior
a aquesta data.#

2. Per determinar l�import de l�increment a
què es refereix l�apartat anterior s�ha d�apli-
car sobre el valor del terreny, en el moment
de l�acreditació, el percentatge total que
resulta de multiplicar el percentatge anual
que tot seguit s�indica pel nombre d�anys al
llarg dels quals ha tingut lloc l�increment de
valor:#

§ Percentatge anual
a aplicar#

Període fins a 5 anys§ 3,7%#
Període fins a 10 anys§ 3,5%#
Període fins a 15 anys§ 3,2%#

§ Percentatge anual
a aplicar#

Període fins a 20 anys§ 3,0%#

3. En els casos de transmissions mortis
causa o inter vivos de locals afectes a activi-
tats empresarials o professionals, que com-
pleixin els requisits de l�article 20.5 i 20.6 de
la Llei 29/1987, de l�Impost sobre succes-
sions i donacions, per determinar l�import de
l�increment sobre el valor del terreny a què
es refereix l�apartat 1, s�ha d�aplicar sobre el
valor del terreny, en el moment de l�acredita-
ció, sempre que es presentin les autoliquida-
cions i/o declaracions dins els terminis legals
establerts, el percentatge total que resulta de
multiplicar el percentatge anual que s�indica
pel nombre d�anys al llarg dels quals ha tin-
gut lloc l�increment de valor.#

§ Percentatge anual
a aplicar#

Període fins a 5 anys § 3,1%#
Període fins a 10 anys§ 2,9%#
Període fins a 15 anys§ 2,6%#
Període fins a 20 anys§ 2,4%#

4. Per determinar el percentatge anual
aplicable a cada operació concreta i el nom-
bre d�anys pels quals cal multiplicar el per-
centatge anual esmentat, només es conside-
ren els anys complets que integren el període
impositiu, sense que hi escaigui de conside-
rar, a aquest efecte, les fraccions d�anys d�a-
quest període.#

5. En les transmissions de terrenys, el valor
d�aquests en el moment de l�acreditació serà
el que tingui fixat en aquell moment a l�efec-
te de l�impost sobre béns immobles.#

Tanmateix quan el valor esmentat sigui
conseqüència d�una ponència de valors que
no reflecteixi modificacions de planejament
aprovades amb anterioritat l�impost es liqui-
darà provisionalment d�acord amb aquest. En
aquests casos s�aplicarà a la liquidació defini-
tiva el valor dels terrenys obtingut d�acord
amb l�assenyalat en els apartats 2 i 3 de l�arti-
cle 71 de la Llei 39/1988, referit al moment
de l�acreditació.#

Quan el terreny, encara que sigui de natu-
ralesa urbana en el moment de l�acreditació
de l�impost, no tingui fixat el valor cadastral
en el moment esmentat, l�Ajuntament practi-
carà la liquidació quan el referit valor cadas-
tral sigui fixat.#

6. Per a les zones en les que s�ha modificat
el valor cadastral de les finques en virtut de
la Ponència aprovada pel centre de gestió
cadastral i cooperació tributària en data 28
de juny de 1993 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 155) la determinació de la
base imposable d�aquest impost, com a valor
del terreny, l�import que resulti d�aplicar als
nous valors cadastrals la reducció del 50%.#

Allò que es preveu en el paràgraf anterior
no serà d�aplicació per a aquells supòsits en
què els valors cadastrals resultants de la fixa-
ció, revisió o modificació siguin inferiors als
vigents fins aleshores.#

7. En la constitució i la transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, per

determinar l�import de l�increment de valor
cal prendre la part del valor del terreny pro-
porcional al valor dels drets esmentats, calcu-
lat mitjançant l�aplicació de les normes fixa-
des a l�efecte de l�impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i,
en particular, dels preceptes següents:#

A) Usdefruit#
a) S�entén que el valor de l�usdefruit i dret

de superfície temporal és proporcional al
valor del terreny, a raó del 2% per cada
període d�un any, sense que mai excedeixi el
70%.#

b) En els usdefruits vitalicis, es considera
que el valor és igual al 70% del valor total
del terreny si l�usufructuari té menys de vint
anys, valor que minora a mesura que l�edat
augmenta en la proporció de l�1% menys per
cada any més, amb el límit mínim del 10%
del valor total.#

c) Si l�usdefruit constituït a favor d�una
persona jurídica s�estableix per a un termini
superior a trenta anys o per a un temps inde-
terminat, s�ha de considerar fiscalment una
transmissió de plena propietat subjecta a
condició resolutòria.#

d) En cas que hi hagi diversos usufructuaris
vitalicis que adquireixin simultàniament el
dret indivisible, és l�usufructuari de menys
edat qui ha de valorar el dret d�usdefruit.#

e) En cas que hi hagi dos o més usufruc-
tuaris vitalicis successius, cal valorar cada
usdefruit successiu tenint en compte l�edat de
l�usufructuari respectiu. #

B) Ús i estatge#
El valor dels drets reals d�ús i estatge és el

que resulta d�aplicar el 75% del valor del
terreny sobre el qual s�ha imposat d�acord
amb les regles corresponents a la valoració
dels usdefruits temporals o vitalicis, segons
els casos. #

C) Nua propietat#
El valor del dret de la nua propietat s�ha de

fixar d�acord amb la diferència entre el valor
de l�usdefruit, ús o estatge i el valor total del
terreny. En els usdefruits vitalicis que, alhora,
siguin temporals, la nua propietat es valorarà
aplicant£-hi, de les regles anteriors, aquella
que li atribueixi menys valor.#

En l�usdefruit a què es refereixen les lletres
a) i e), la nua propietat s�ha de valorar segons
l�edat del més jove dels usufructuaris insti-
tuïts.#

D) Domini útil, directe i mitjà#
a) El valor del domini útil és la diferència

entre el valor del domini directe o mitjà i el
del terreny.#

b) El valor del domini directe o mitjà amb
dret a lluïsme es calcularà d�acord amb els
preceptes que estableix la Llei 6/1990, de 16
de març, de censos, aprovada pel Parlament
de Catalunya.#

8. En la constitució o transmissió del dret a
elevar una o més plantes sobre un edifici o
un terreny o del dret a construir sota el sòl,
sense que això pressuposi l�existència d�un
dret real de superfície, cal aplicar el percen-
tatge corresponent sobre la part del valor
cadastral que representa, respecte a aquest
valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en
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l�escriptura de transmissió o, si no n�hi ha, el
que resulta d�establir la proporció correspo-
nent entre la superfície o volum de les plan-
tes per construir en el sòl o el subsòl i la tota-
litat de superfície o volum edificats un cop
construïdes aquestes plantes. En cas que no
s�especifiqui el nombre de noves plantes,
caldrà atenir£-se, per tal d�establir£-ne la pro-
porcionalitat, al volum màxim edificable
segons el planejament vigent.#

9. En els supòsits d�expropiació forçosa, el
percentatge corresponent s�ha d�aplicar sobre
la part del justipreu que correspongui al valor
del terreny, llevat que el valor cadastral assig-
nat al terreny esmentat sigui inferior; en
aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el
justipreu.#

10. En cas de substitucions, reserves, fideï-
comisos i institucions successòries forals, cal
aplicar les normes de tributació del dret d�us-
defruit, llevat que l�adquirent tingui la facul-
tat de disposar dels béns; en aquest supòsit,
caldrà liquidar l�impost en el domini ple.#
Article 7è#
Quota tributària#

La quota serà el resultat d�aplicar el tipus
impositiu a la base imposable.#
Article 8è#
Tipus impositiu#

El tipus impositiu és del 30%.#
Article 9è#
Correccions de la quota#

1. Les transmissions mortis causa referents
a l�habitatge habitual ,sempre que els adqui-
rents siguin el cònjugue, els descendents o
els ascendents per naturalesa o adopció, gau-
diran de les bonificacions següents en la
quota: #

a) El 95% si el valor cadastral del sòl
corresponent a l�habitatge no excedeix
d�1.500.000 ptes.#

b) El 20% a partir d�un valor cadastral del
sòl d�1.500.001 ptes.#

2. Sense la relació de parentiu esmentada
en l�apartat 1 d�aquest article, la bonificació
afectarà també els qui rebin de l�ordenament
jurídic un tracte anàleg per a la continuació
en l�ús de l�habitatge per raó de conviure
amb el causant.#

3. Gaudiran d�aquesta correcció sempre
que el subjecte passiu presenti l�autoliquida-
ció i/o declaracions dins els terminis legals
establerts. #
Article 10è#
Acreditació#

1. L�impost s�acredita:#
a) Quan es transmet la propietat del

terreny, sigui a títol onerós o a títol gratuït,
inter vivos o mortis causa, en la data de la
transmissió.#

b) Quan es constitueix o es transmet qual-
sevol dret real de gaudi limitatiu del domini,
en la data de la constitució o de la transmis-
sió.#

2. A l�efecte d�allò que disposa l�apartat
anterior, es considera data de la transmissió:#

a) En els actes o en els contractes inter

vivos, la de l�atorgament del document
públic i, si es tracta de documents privats, la
de la incorporació o inscripció en un registre
públic o la del lliurament a un funcionari
públic per raó del seu ofici.#

b) En les transmissions mortis causa, la de
la defunció del causant.#

3. En cas que es declari o es reconegui
judicialment o administrativament que ha tin-
gut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució
de l�acte o del contracte que determina la
transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest contracte, el subjecte passiu té dret a
la devolució de l�impost pagat sempre que
aquest acte o contracte no li hagi comportat
cap efecte lucratiu i que reclami la devolució
en el termini de cinc anys des que la resolu-
ció va ser ferma. S�entén que hi ha efecte
lucratiu quan no es justifica que els interes-
sats han de fer les devolucions recíproques a
què es refereix l�article 1295 del Codi Civil.
Encara que l�acte o el contracte no hagin pro-
duït efectes lucratius, si la rescissió o la reso-
lució es declara per incompliment de les
obligacions del subjecte passiu de l�impost
no hi pertocarà cap devolució.#

4. Si el contracte queda sense efecte per
acord mutu de les parts contractants, no s�es-
cau la devolució de l�impost pagat, i caldrà
considerar£-lo com un acte nou sotmès a tri-
butació. En aquesta qualitat de mutu acord,
s�ha de considerar l�avinença en acte de con-
ciliació i assentiment de la demanda.#

5. La qualificació dels actes o contractes
entre els quals hi ha establerta alguna condi-
ció s�ha de fer d�acord amb les prescripcions
del Codi Civil. En cas que sigui suspensiva,
l�impost no s�ha de liquidar fins que aquesta
no es compleixi. Si la condició és resolutòria,
l�impost s�exigeix, llevat que, quan la condi-
ció es compleixi, es faci la devolució oportu-
na, segons la regla de l�apartat 3 anterior. Es
considera que la condició suspensiva s�ha
complert quan l�adquirent ha entrat en pos-
sessió del terreny.#
Article 11è#
Gestió de l�impost#

1. El subjecte passiu ha de practicar l�auto-
liquidació d�acord amb la manera i els efec-
tes establerts en l�Ordenança fiscal general,
excepte en el supòsit a què es refereix el
paràgraf tercer de l�apartat 5 del article 6è
d�aquesta Ordenança.#

En cas que l�Administració no faciliti, en
ser£-li sol·licitada, la valoració imprescindible
per practicar l�autoliquidació, el subjecte
passiu ha de presentar la declaració corres-
ponent per a la liquidació de l�impost per
part de l�Administració.#

2. Tant l�autoliquidació com, si escau, la
declaració, s�han d�ajustar a allò que els
apartats següents preveuen en tot allò que els
sigui aplicable, i s�han de formalitzar en
l�imprès oficial, consignant£-hi els elements de
la relació tributària imprescindibles per prac-
ticar o comprovar la liquidació corresponent.#

3. Cal presentar una declaració o autoli-
quidació per a cadascuna de les finques o
drets transferits, fins i tot en el cas que s�hagi

formalitzat la transmissió en un sol instru-
ment, fent£-hi constar expressament la referèn-
cia cadastral.#

Cal adjuntar a la declaració esmentada o a
l�autoliquidació el document que tingui con-
signats els actes o els contractes que originin
la imposició, com també els justificants dels
elements tributaris necessaris per practicar la
liquidació corresponent i els que acreditin les
exempcions i bonificacions que el subjecte
passiu ha sol·licitat.#

En cas que el terreny estigui situat en una
via sense denominació oficial o número de
policia, s�haurà d�aportar un plànol o un cro-
quis de la situació de la finca que n�indiqui la
localització exacta.#

4. Cal presentar l�autoliquidació o declara-
ció en els terminis següents, a comptar de la
data en què tingui lloc l�acreditació de l�im-
post:#

a) Si es tracta d�actes inter vivos, el termini
és de trenta dies hàbils.#

b) Si es tracta d�actes mortis causa per
causa, el termini és de sis mesos, prorroga-
bles fins a un any si així ho sol·licita el sub-
jecte passiu.#
Article 12è#
Notificacions#

1. El negociat gestor ha de practicar les
liquidacions d�aquest impost, si no hi escau
l�autoliquidació, i s�han de notificar íntegra-
ment al subjecte passiu, indicant£-hi els termi-
nis de pagament i els recursos procedents.#

2. Les notificacions s�han de practicar en
el domicili assenyalat en la declaració. No
obstant això, la notificació es pot lliurar en
mà, amb caràcter general, al mandatari por-
tador de la declaració.#

3. Qualsevol notificació que s�hagi intentat
en el darrer domicili declarat pel contribuent
(mentre no se n�hagi justificat el canvi), és
eficaç en dret amb caràcter general.#

4. Quan hi hagi diverses persones obliga-
des al pagament de l�impost, la liquidació
s�ha de notificar a la persona a nom de la
qual s�hagi presentat la declaració. Aquesta
persona està obligada a satisfer£-la, i només hi
escaurà la divisió de la quota acreditada per
un acte o negoci jurídic en cas que es pre-
senti una declaració per cadascun dels sub-
jectes passius obligats al pagament.#
Article 13è#

Igualment, estan obligats a comunicar a
l�Ajuntament la realització del fet imposable
en els mateixos terminis que els subjectes
passius:#

a) En els supòsits previstos per la lletra a)
de l�article 5 d�aquesta Ordenança, sempre
que s�hagi constituït per negoci jurídic inter
vivos, el donant o la persona que constitueixi
o que transmeti el dret real de què es tracti.#

b) En els supòsits previstos per la lletra b)
de l�article l�esmentat, l�adquirent o la perso-
na a favor de la qual es constitueixi o es
transmeti el dret real de què es tracta.#
Article 14è#

Els notaris també estan obligats a trametre
a l�Ajuntament, durant la primera quinzena
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de cada trimestre, una llista o un índex com-
prensius de tots els documents que han auto-
ritzat que posin en relleu la relació del fet
imposable d�aquest impost, amb l�excepció
dels actes d�última voluntat. També estan
obligats a trametre, en el mateix termini, una
llista de documents privats que comprenguin
els mateixos fets, actes o negocis jurídics que
els hagin estat presentats per al coneixement
i la legitimació de firmes. S�entén que allò
que preveu aquest apartat és independent del
deure general de col·laboració establert per
la Llei general tributària.#
Article 15è#
Infraccions i sancions#

En tot allò que fa referència a la qualifica-
ció de les infraccions tributàries i a la deter-
minació de les sancions que els corresponen
en cada cas, cal aplicar el règim regulat per
la Llei general tributària i les disposicions que
la complementen i la despleguen.#
Article 16è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir a partir
de l�1 de gener del 2000 i continuarà vigent
mentre no se n�acordi la modificació o dero-
gació.#
Disposició addicional#

Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l�Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin qualse-
vol element del present impost seran d�apli-
cació automàtica dins l�àmbit de la present
Ordenança.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.4#

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L�IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que estableixen els
articles 79 i següents de la Llei 39/1988, d�hi-
sendes locals, l�Ajuntament estableix l�impost
sobre activitats econòmiques (IAE).#

2. Serà igualment d�aplicació allò que s�es-
tableix en les Lleis 6/1991, d�11 de març, i
18/1991, de 6 de juny, i en el Reial Decret
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel
qual se n�aproven les tarifes i la instrucció.#

3. En tot cas, caldrà atenir£-se a allò que
estableixen les disposicions concordants o
complementàries dictades a l�efecte de des-
plegar la normativa assenyalada.#
Article 2n#
Fet imposable#

1. L�Impost sobre activitats econòmiques
és un tribut directe de caràcter real, el fet
imposable del qual és constituït per l�exercici
dins el terme municipal d�activitats empresa-
rials, professionals o artístiques, s�exerceixin
o no en un local determinat i es trobin o no
especificades en les tarifes de l�impost.#

2. Es consideren, a l�efecte d�aquest
impost, activitats empresarials, les ramaderes

quan tinguin caràcter independent, les mine-
res, industrials, comercials i de serveis. Per
tant, no tenen aquesta consideració les activi-
tats agrícoles, les ramaderes dependents, les
forestals i les pesqueres, i no constitueix cap
d�aquestes el fet imposable del present
impost.#

3. Es considera que una activitat s�exerceix
amb caràcter empresarial, professional o
artístic quan suposi l�ordenació per compte
propi de mitjans de producció i de recursos
humans o d�un sol d�aquests, amb la finalitat
d�intervenir en la producció o distribució de
béns i serveis.#

4. El contingut de les activitats incloses
dins el fet imposable serà definit en les tarifes
del present impost.#

5. L�exercici d�activitats incloses dins el fet
imposable es podrà provar per qualsevol
mitjà admissible en dret i, en particular, per
aquells recollits en l�article 3r. del Codi de
comerç.#
Article 3r#
Activitats excloses#

No constitueix el fet imposable d�aquest
impost l�exercici de les activitats següents:#

a) L�alienació de béns integrats en l�actiu
fix de les empreses que hagin figurat inventa-
riats com a immobilitzat amb més de dos
anys d�antelació a la data de la transmissió,
com també la venda de béns d�ús particular i
privat del venedor, sempre que els hagin uti-
litzat durant un període de temps igual.#

b) La venda de productes que es rebin en
pagament de treballs personals o serveis pro-
fessionals.#

c) L�exposició d�articles amb finalitat
exclusiva de decoració o d�adornar l�establi-
ment. No obstant això, estarà sotmesa al
pagament del present impost l�exposició d�ar-
ticles per al regal als clients.#

d) La realització d�un sol acte o operació
aïllada de venda d�articles de caràcter menu-
dista.#
Article 4t#
Exempcions#

1. Estan exempts d�aquest impost:#
a) L�Estat, la Generalitat de Catalunya i els

Ajuntaments, així com els seus respectius
organismes autònoms de caràcter administra-
tiu.#

b) Els subjectes passius els quals sigui d�a-
plicació l�exempció d�acord amb tractats o
convenis internacionals.#

c) Les entitats gestores de la Seguretat
Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de
novembre, d�ordenació i supervisió d�assegu-
rances privades.#

d) Els organismes públics d�investigació i
els establiments d�ensenyament en tots els
graus, sempre que estiguin finançats íntegra-
ment amb diners de l�Estat, de la Generalitat
o de les entitats locals, o per fundacions
declarades benèfiques d�utilitat pública, i els
establiments d�ensenyament en tots els seus
graus els quals, no tenint ànim de lucre, es
trobin en règim de concert educatiu, fins i tot

en el cas que facilitin als seus alumnes llibres
o articles d�escriptori o els prestin serveis de
mitja pensió o internat, malgrat que venguin
en el mateix establiment els productes dels
tallers dedicats a l�ensenyament esmentat,
sempre que l�import de la venda, sense utili-
tat per a cap particular o tercera persona, es
destini exclusivament a l�adquisició de pri-
meres matèries o al sosteniment de l�establi-
ment.#

e) Les associacions i fundacions de dismi-
nuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim
de lucre, per les activitats que portin a terme
de tipus pedagògic, científic, assistencial i
d�ocupació per a l�ensenyament, l�educació,
rehabilitació i tutela de minusvàlids, malgrat
que venguin en el mateix establiment els pro-
ductes dels tallers dedicats a l�ensenyament
esmentat, sempre que l�import de la venda,
sense utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destini exclusivament a l�adquisi-
ció de primeres matèries o al sosteniment de
l�establiment.#

f) La Creu Roja Espanyola.#
g) Les fundacions i associacions declara-

des d�utilitat pública sempre que compleixin
els requisits establerts en el capítol I del títol
II de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de
fundacions i d�incentius fiscals a la participa-
ció privada en activitats d�interès general, i
en el Reial Decret 765/1995, de 5 de maig,
dictat per desenvolupar£-lo. #

2. Els beneficis regulats en les lletres d), e)
i g) de l�apartat anterior tindran caràcter pre-
gat i es concediran, quan escaigui, a instàn-
cia de part.#
Article 5è#
Bonificacions#

1. Els subjectes passius que iniciïn l�exerci-
ci d�activitats empresarials classificades en la
secció 1a. de les tarifes de l�impost, i tributin
per quota mínima municipal, gaudiran durant
els tres primers anys d�una bonificació en la
quota del 50%.#

2. Per poder gaudir de la bonificació es
requereix que l�activitat econòmica no s�hagi
exercit anteriorment sota una altra titularitat.#

S�entendrà que les activitats econòmiques
s�han exercit anteriorment sota una altra titu-
laritat en els supòsits següents:#

a) Quan l�alta respon a una transformació
de la forma jurídica de la titularitat, o en els
supòsits de fusió, escissió o aportació de
branques d�activitat, entre altres.#

b) Quan l�alta respon a un canvi d�epígraf
per imperatiu legal o per corregir una qualifi-
cació anterior errònia.#

c) Quan l�alta hagi estat precedida d�una
baixa en la mateixa activitat i subjecte passiu,
en un període inferior a 1 any.#

3. La bonificació afectarà la quota tributà-
ria integrada per la quota de tarifa modifica-
da, si escau, per aplicació del coeficient i de
l�índex de situació regulats en l�article 7 d�a-
questa Ordenança.#

4. Les bonificacions han de ser sol·licita-
des pel subjecte passiu de l�impost i tenen
naturalesa rogada. Els subjectes passius que
hagin iniciat amb anterioritat a l�1 de gener
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de 1999 el gaudi de la bonificació que pre-
veia l�apartat 3 de l�article 83 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, abans que se
suprimís com a conseqüència de la nova
redacció donada al mateix article, continua-
ran gaudint d�aquesta bonificació fins a
exhaurir el període que resti conforme a la
regulació que contenia l�apartat 3 esmentat.#

El període de bonificació caducarà, en tot
cas, una vegada transcorreguts tres anys des
de l�alta en l�activitat.#

5. Gaudiran d�una bonificació del 95% de
la quota les cooperatives que tinguin la quali-
ficació de fiscalment protegides.#

6. En el cas de quotes bonificades, el recà-
rrec provincial previst en l�article 124 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, s�aplicarà
sobre la quota de tarifa reduïda per efecte de
la bonificació.#

7. Les altes procedents de regulació tri-
butària practicada per la Inspecció d�Hisenda
Municipal no gaudiran de bonificació en la
quota per inici d�activitat.#
Article 6è#
Subjectes passius#

Són subjectes passius d�aquest impost les
persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l�article 33 de la Llei general
tributària, sempre que s�exerceixin en territori
nacional qualsevol de les activitats constituti-
ves del fet imposable.#
Article 7è#
Quota tributària#

1. La quota tributària serà el resultat d�apli-
car a les tarifes de l�impost, incloent£-hi l�ele-
ment superfície, el coeficient i l�índex esta-
blerts per l�Ajuntament i recollits en aquesta
Ordenança.#

2. D�acord amb l�article 88 de la Llei
39/88, d�hisendes locals, l�Ajuntament esta-
bleix el coeficient 1,90 únic per a totes les
activitats exercides en el terme municipal.#

3. D�acord amb l�article 89 de la Llei
39/88, s�estableixen els següents índexs d�a-
cord amb la situació física del local:#

Zones industrials consolidades § 1,10#
Carrers de categoria A  § 2,00#
Carrers de categoria B  § 1�75#
Carrers de categoria C  § 1�55#
Carrers de categoria D  § 1�20#
Carrers de categoria E  § 0�70#
Carrers de categoria F  § 0�50#

La classificació de les diferents vies públi-
ques de la ciutat queda determinada d�acord
amb l�annex d�aquestes ordenances.#

4. A l�efecte de l�apartat anterior, cal con-
siderar que les zones industrials consolidades
fan referència únicament al Consorci de la
Zona Franca i el Port. A la resta de zones
industrials els serà aplicat l�índex de situació
del carrer on es troben ubicades.#

5. Igualment a l�efecte de l�apartat 3r. del
present article, i per a les activitats desenvo-
lupades als parcs públics i dins el recinte del
Poble Espanyol de Montjuïc, com també per
als concessionaris dels mercats municipals,
l�índex de situació serà 1.#

6. A l�efecte d�assignació de l�índex de
situació corresponent en el present impost,
seran d�aplicació els criteris següents:#

a) S�aplicarà l�índex 1,20 als establiments
situats als carrers, trams de carrers, indrets o
llocs que no tinguin assignat específicament
un índex de situació.#

b) Als establiments situats en el subsòl de
la via pública o en instal·lacions de serveis
públics que discorrin pel subsòl de la ciutat,
els serà aplicat l�índex de situació que corres-
pongui al de la sortida més propera a la via
pública. Això no obstant, a les activitats
situades dins els locals de la xarxa de trans-
port metropolità suburbà, els serà aplicat l�ín-
dex de situació 1.#

c) Als establiments situats a la via pública
els serà aplicat l�índex corresponent a la finca
més propera, i en el cas d�equidistància a
dues finques de diferent categoria, els serà
aplicat l�índex corresponent a la finca que el
tingui més alt.#

d) Als locals situats en xamfrans o amb
accessos per diferents vies públiques, els serà
aplicat l�índex de situació corresponent a la
via pública que tingui superior categoria.#

7. Als establiments en què es desenvolupin
les activitats incloses dins la secció segona de
les Tarifes de l�impost els serà aplicat l�índex
de situació que correspongui segons els apar-
tats anteriors reduït en un 5%.#

8. D�acord amb allò que preveu l�article
76.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de desem-
bre, de pressupostos generals de l�Estat per a
1995, podran gaudir d�una reducció en la
quota del present impost els subjectes passius
titulars de locals afectats per obres a la via
pública. Aquesta reducció, fixada en relació
amb la durada de les obres esmentades, es
reconeixerà segons els percentatges i condi-
cions següents:#

£- Subjectes beneficiats: els titulars de
locals on s�exerceixin activitats econòmiques
que tributin per quota municipal, que resultin
afectats per obres en la via pública de durada
superior a tres mesos. #

£- Percentatges de reducció: #
£- Obres amb durada de 3 a 6 mesos: 20%#
£- Obres amb durada de 6 a 9 mesos: 30%#
£- Obres amb durada de 9 a 12 mesos: 40%#
Si les obres són iniciades i acabades

durant el mateix exercici econòmic, la reduc-
ció en la quota s�aplicarà a la liquidació de
l�any en qüestió.#

En el cas que les dates d�inici i acabament
siguin en anys diferents, la reducció en la
quota es practicarà dins la liquidació de l�any
immediatament següent a l�inici de les obres
de què es tracti.#

El procediment es realitzarà d�ofici pels
Consells de Districte o a petició de l�interesat
segons preveu l�article esmentat de la Llei de
pressupostos.#

9. Tanmateix, de conformitat amb allò que
preveu l�article 76.1.9. de la Llei 41/1994, de
30 de desembre, quan en els locals on s�exer-
ceixen activitats classificades a la divisió 6a.
de la secció 1a. de les Tarifes de l�impost que
tributin per quota municipal, es facin obres
majors per a les quals es requereixi l�obten-

ció de la corresponent llicència urbanística i
tinguin una durada superior a tres mesos,
sempre que per raó d�aquestes, els locals esti-
guin tancats, la quota corresponent es reduirà
en proporció al nombre de dies que el local
estigui tancat.#

Aquesta reducció haurà de ser sol·licitada
pel subjecte passiu i, si escau, un cop conce-
dida, aquell haurà de sol·licitar la correspo-
nent devolució d�ingressos indeguts per l�im-
port de la reducció.#
Article 8è#
Període impositiu i acreditació#

1. El període impositiu coincideix amb
l�any natural, excepte quan es tracti de decla-
racions d�alta. En aquest cas el període impo-
sitiu començarà en la data d�inici de l�activi-
tat i acabarà amb l�any natural.#

2. L�impost s�acreditarà el primer dia del
període impositiu i les quotes seran irreducti-
bles, excepte quan, en els casos d�alta, el dia
del començament de l�activitat no coincidei-
xi amb l�any natural. En aquest cas les quotes
es calcularan proporcionalment al nombre de
trimestres naturals que manquin per acabar
l�any natural, incloent£-hi els del comença-
ment de l�exercici de l�activitat.#

3. No obstant allò que s�estableix en l�a-
partat anterior, en el cas de baixa per cessa-
ment en l�exercici de l�activitat, les quotes es
prorratejaran per trimestres naturals,
excloent£-ne aquell en què s�hagi produït el
cessament esmentat. Amb aquesta finalitat,
els subjectes passius podran sol·licitar la
devolució de la part de la quota corresponent
als trimestres naturals en aquells en els quals
no s�hagi exercit l�activitat.#

4. Quan es tracti d�espectacles i les quotes
estiguin establertes per actuacions aïllades,
s�hauran de presentar les corresponents auto-
liquidacions en la forma que s�establirà regla-
mentàriament.#

5. Les activitats realitzades de manera dis-
continua corresponents a l�epígraf 663.9, les
dates d�inici i cessament de les quals es pro-
dueixin en trimestres diferents i sempre que
la durada no sigui superior a 30 dies, tributa-
ran pel trimestre en el qual es fa l�alta.#
Article 9è#
Matrícula#

1. L�impost es gestiona a partir de la matrí-
cula. Aquesta matrícula es formarà anual-
ment i estarà constituïda per censos com-
prensius de les activitats econòmiques, sub-
jectes passius, quotes mínimes i, si escau, del
recàrrec provincial.#

2. Els subjectes passius han de practicar
l�autoliquidació de la quota corresponent a la
primera acreditació, on manifestin tots els
elements necessaris per a la inclusió en la
matrícula a què es fa referència en l�apartat
anterior, en el termini dels 10 dies hàbils
immediatament anteriors a l�inici de l�activi-
tat, d�acord amb la forma i els efectes esta-
blerts en l�Ordenança fiscal general.#

3. La inclusió, exclusió o alteració de les
dades contingudes als censos, resultants de
les actuacions d�inspecció tributària o de la
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formalització d�altes i comunicacions es con-
sideraran actes administratius, i significaran
la modificació del cens esmentat. Per a qual-
sevol modificació de la matrícula referent a
les dades que figurin en els censos serà requi-
sit indispensable i inexcusable la prèvia alte-
ració d�aquestes últimes en el mateix sentit.#
Article 10è#
Gestió#

1. La formació de la matrícula de l�impost
serà realitzada per l�Administració municipal
per delegació de l�Administració de l�Estat.
Igualment, la qualificació de les activitats
econòmiques i la fixació de les quotes corres-
ponents serà practicada £- també per
delegació£- per l�Administració municipal.
Contra els actes d�inclusió, exclusió o varia-
ció de qualificació d�activitats econòmiques i
fixació de quotes es podrà interposar recurs
de reposició, contra la resolució d�aquest,
una reclamació economicoadministrativa
davant el Tribunal Econòmic Administratiu
Regional de Catalunya.#

2. Els subjectes passius estaran obligats a
presentar una declaració de baixa quan ces-
sin en l�exercici d�una activitat, o de variació
comunicant les alteracions d�ordre físic,
econòmic o jurídic, separadament per a cada
activitat, mitjançant els models aprovats per
l�Administració municipal, en el termini d�un
mes des de la data en què es va produir el
cessament de l�activitat o la variació.#

3. Les declaracions de variació o baixa,
referents a un període impositiu, tindran efec-
tes en la matrícula del període impositiu
següent.#

4. La inclusió, exclusió o alteració de les
dades contingudes a la matrícula hauran de
ser notificades individualment al subjecte
passiu. Malgrat això, quan el contingut dels
actes esmentats es desprengui de l�autoliqui-
dació o de les declaracions de variació o
baixa, aquests actes s�entendran notificats en
el moment de la presentació. Les liquida-
cions que siguin procedents podran ser notifi-
cades juntament amb els actes censals.#

5. Les oscil·lacions en més o en menys no
superiors al 20% dels elements tributaris, que
en el supòsit d�element d�obrers serà del
50%, no alteraran l�import de les quotes per
les que es tributava. Quan les oscil·lacions de
referència siguin superiors als percentatges
indicats, tindran la consideració de varia-
cions. #

6. La inspecció d�aquest impost es durà a
terme per la Inspecció Municipal d�Hisenda
per delegació de l�Administració Tributària
de l�Estat. Contra els actes d�inspecció que
suposin inclusió, exclusió o variació de les
dades censals es podrà interposar recurs de
reposició, contra la resolució d�aquest, una
reclamació economicoadministrativa davant
el Tribunal Econòmic Administratiu Regional
de Catalunya.#

7. La liquidació i recaptació, com també la
revisió dels actes dictats en via de gestió tri-
butària d�aquest impost, seran portats a terme
per l�Ajuntament, englobant£-hi les funcions
següents: concessió i denegació d�exemp-

cions, realització de les liquidacions per a la
determinació dels respectius deutes tributaris,
emissió d�instruments de cobrament, resolu-
ció dels recursos de reposició, previ al con-
tenciós administratiu, que s´interposin contra
els esmentats actes i actuacions per a la infor-
mació i assistència al contribuent referides a
les matèries compreses en aquest apartat.#
Article 11è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desmbre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#
Disposició addicional.#

Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l�Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin qualse-
vol element del present impost seran d�apli-
cació automàtica dins l�àmbit de la present
Ordenança.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1#

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L�IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES#

Article 1r#
Disposició general#

D�acord amb allò que estableixen els arti-
cles 101 a 104 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, s�estableix l�impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres, independent-
ment d�altres exaccions que es puguin acre-
ditar, especialment la taxa per la tramitació
administrativa de la llicència urbanística per-
tinent.#
Article 2n#
Fet imposable#

1. Constitueix el fet imposable la realitza-
ció de qualsevol construcció, instal·lació o
obra que exigeixi l�obtenció de la correspo-
nent llicència d�obres o urbanística, s�hagi
obtingut o no la llicència esmentada, sempre
que l�expedició correspongui a l�Ajuntament.#

2. El fet imposable es produeix pel sol fet
de la realització de les construccions,
instal·lacions i obres esmentades i afecta
totes aquelles que es facin en el terme muni-
cipal, incloent£-hi la zona maritimoterrestre,
encara que s�exigeixi l�autorització d�una
altra administració.#
Article 3r#
Actes subjectes#

Són actes subjectes tots aquells actes que
compleixin el fet imposable definit en l�arti-
cle anterior, i en concret:#

a) Les obres de nova planta i d�ampliació
d�edificis, o necessàries per a la implantació,
l�ampliació, la modificació o la reforma
d�instal·lacions de qualsevol mena.#

b) Les obres de modificació o de reforma
que afecten l�estructura, l�aspecte exterior o
la disposició interior dels edificis, o que inci-
deixen en qualsevol classe d�instal·lacions
existents.#

c) Les obres provisionals.#

d) Les construccions, instal·lacions i obres
fetes a la via pública per particulars o per les
empreses subministradores de serveis
públics, que correspondran tant a les obres
necessàries per a l�obertura de cales i pous,
col·locació de pals de suport, canalitzacions,
connexions i, en general, qualsevol remoció
del paviment o voreres, com les necessàries
per a la reposició, reconstrucció o arranja-
ment d�allò que s�hagi pogut malmetre amb
les cales esmentades.#

e) Els moviments de terres, com ara des-
munts, espla£- nacions excavacions, terraple-
nades, llevat que aquests actes estiguin deta-
llats i programats com a obres per executar
en un projecte d�urbanització o edificació
aprovat o autoritzat.#

f) Els enderrocs i les demolicions de cons-
truccions, totals o parcials.#

g) Les obres de tancament dels solars o
dels terrenys i de les tanques, les bastides i
les bastimentades de precaució.#

h) La tala d�arbres.#
i) La nova implantació, l�ampliació, la

modificació, la substitució o el canvi d�em-
plaçament de tota mena d�instal·lacions tèc-
niques dels serveis públics, qualsevol que en
sigui l�emplaçament.#

j) Els usos i instal·lacions de caràcter provi-
sional.#

k) La instal·lació, reforma o qualsevol altra
modificació dels suports o de les tanques que
tinguin publicitat o propaganda visible o per-
ceptible des de la via pública.#

l) Les instal·lacions subterrànies dedicades
als aparcaments, a les activitats industrials,
mercantils o professionals, als serveis públics
o a qualsevol altre ús a què es destini el
subsòl.#

m) La realització de qualsevols altres actes
establerts pels plans d�ordenació o per les
ordenances que hi siguin aplicables com a
subjectes a llicència municipal.#
Article 4t#
Actes no subjectes#

Són actes no subjectes:#
a) Les tasques de neteja, d�esbrossament i

de jardineria a l�interior dels solars, sempre
que no impliquin la destrucció dels jardins.#

b) La instal·lació i la reparació de motors
de petits aparells electrodomèstics i de venti-
lació dels habitatges.#

c) Les obres d�urbanització, de construcció
o d�enderroc d�un edifici, en cas que siguin
executades per ordre municipal amb la direc-
ció dels serveis tècnics de l�Ajuntament.#

d) Les obres interiors que no comportin
cap canvi en les obertures, els murs, els pilars
i els sostres, com tampoc en la distribució
interior de l�edifici.#

e) Les obres de supressió de guals per
reposar la vorera.#

f) Les obres interiors per tal d�adequar en
els edificis espais per a contenidors de reco-
llida selectiva d�escombraries i aparcament
de bicicletes.#

g) Les obres per treure rètols de publicitat.#
h) Totes les obres necessàries per eliminar

barreres arquitectòniques i l�adequació a
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mesures d�aïllament tèrmic i acústic.#
Article 5è#
Subjectes passius#

1. Són subjectes passius d�aquest impost, a
títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l�arti-
cle 33 de la Llei general tributària propietà-
ries dels immobles sobre els quals es facin les
construccions, instal·lacions o obres, sempre
que siguin propietaris de les obres; en els
altres supòsits, es considera contribuent la
persona que té la condició de propietària de
l�obra.#

2. Tenen la condició de subjectes passius
substituts del contribuent els que sol·liciten
les llicències corresponents o facin les cons-
truccions, instal·lacions o obres, en cas que
no siguin els contribuents.#
Article 6è#
Exempcions#

1. Està exempta del pagament de l�impost
la realització de qualsevol construcció, ins-
tal·lació o obra de la qual sigui propietari
l�Estat, les comunitats autònomes o les enti-
tats locals, que tot i estar subjecta a aquest,
estigui directament destinada a carreteres,
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuli-
ques, sanejament de poblacions i de les
aigües residuals, encara que la gestió es porti
a terme per organismes autònoms, tant si es
tracta d�obres d�inversió nova com de conser-
vació.#

2. L�Ajuntament atorgarà una subvenció a
aquells subjectes passius que sollicitin llicèn-
cies les quals estiguin relacionades amb: #

a) La realització d�obres que fomentin l�es-
talvi energètic i/o la utilització d�energies
renovables.#

b) La realització d�obres que fomentin l�ús
eficaç d�aigua i/o la recollida de l�aigua de
pluja.#

c) La realització d�obres que evitin inten-
cionadament fer servir PVC (clorur de polivi-
nil) com, per exemple, en conduccions elèc-
triques o d�aigua, aïllaments, decoració, etc.#

d) La realització d�obres destinades a aug-
mentar l�espai verd de la finca o del solar.#

Les condicions i requisits de l�atorgament
de les anteriors subvencions es regularan dins
la Normativa anual de la Campanya munici-
pal de protecció i millora del paisatge urbà.#

3. L�Ajuntament podrà atorgar una subven-
ció a aquells subjectes passius que sol·licitin
llicències per a aquelles obres relacionades
amb la construcció d�habitatges en substitu-
ció dels afectats per patologies estructurals,
així com les obres necessàries per rehabilitar
els habitatges afectats per patologies de la
construcció. L�import de la subvenció serà
equivalent a la quota de l�impost.#

Les condicions i requisits de l�atorgament
de la present subvenció seran regulats per la
Normativa reguladora de la subvenció de
l�impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa de llicències d�obres relati-
ves a edificis afectats per patologies estructu-
rals, aprovada per la Comissió de Govern
amb data 8 de juliol de 1994#

Les condicions i requisits de l�atorgament
de la present subvenció es regularan dins de
la Campanya municipal de protecció i millo-
ra del paisatge urbà.#
Article 7è#
Bonificacions#

1. Gaudiran d�una bonificació de fins el
90% de la quota de l�impost les construc-
cions, instal·lacions o obres destinades a:#

a) Rehabilitació dels paraments exteriors i
elements comuns#

b) Altres rehabilitacions en zones declara-
des expressament per l�Ajuntament.#

c) Promoció d�habitatges de protecció ofi-
cial o habitatges declarats protegists quan
més del 80% de la superfície destinada a
habitatge estigui acollida a alguna figura de
protecció.#

d) Obres de rehabilitació i condiciona-
ment dels edificis protegits inclosos en els
plans especials de protecció del patrimoni i
catàleg dels districtes.#

e) Construcció i rehabilitació d�edificis
destinats a equipaments socials.#

2. El procediment per a la concessió de la
bonificació i la graduació d�aquesta es regla-
mentarà mitjançant un decret de l�Alcaldia, i
es concedirà prèvia sol·licitud del subjecte
passiu.#

3. Es donarà compte al Consell Plenari de
tots els acords que es derivin de la concessió
de les bonificacions esmentades.#
Article 8è#
Base imposable#

La base imposable de l�impost està consti-
tuïda pel cost real i efectiu de l�obra, cons-
trucció o instal·lació, del qual no formen
part, en cap cas, el benefici industrial del
contratista, les despeses generals i els hono-
raris professionals; així com l�impost sobre el
valor afegit, ni les taxes, preus públics i altres
prestacions patrimonials de caràcter públic
local relacionats amb les construccions, ins-
tal·lacions o obres esmentades, els quals en
cap cas seran deduïbles de la quota.#
Article 9è#
Tipus de gravamen#

La quota d�aquest impost és el resultat d�a-
plicar a la base imposable un tipus del
2,75%.#
Article 10è#
Acreditació#

L�impost s�acredita en el moment de
començar la construcció, instal·lació o obra,
encara que no se n�hagi sol·licitat o obtingut
la llicència corresponent.#
Article 11è#
Gestió i liquidació#

1. El subjecte passiu practicarà l�autoliqui-
dació d�aquest impost en el moment de la
concessió de la llicència, segons allò que dis-
posa l�article 104 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals.#

2. L�autoliquidació a què es refereix el
paràgraf anterior, tindrà el caràcter de liqui-

dació provisional.#
3. En el cas de les obres menors i

instal·lacions autoritzables en tot el terme
municipal, definides en l�article 28.4 de les
vigents Ordenances metropolitanes d�edifica-
ció, la llicència de les quals tingui un tràmit
abreujat, resoluble en presència de l�interes-
sat, no caldrà cap acte formal de comunica-
ció de la concessió de la llicència, però
caldrà acreditar el pagament de l�impost com
a condició per recollir la llicència i fer£-la
efectiva.#

4. Quan la base de l�autoliquidació provi-
sional es determini mitjançant l�aplicació
dels mòduls de l�annex de l�Ordenança o
quan resulti del pressupost visat amb valors
iguals o superiors als resultants dels mòduls,
els subjectes passius, un cop acabades les
obres, no hauran de practicar una autoliqui-
dació definitiva, ni es procedirà a la corres-
ponent comprovació administrativa, llevat
que es produexin modificacions en el trans-
curs de l�obra o instal·lació. En altre cas, un
cop acabades les obres, construccions i/o ins-
tal·lacions, i en el termini d�un mes des de
l�acabament, el subjecte passiu haurà de
practicar l�autoliquidació definitiva d�acord
amb el cost real final de les construccions,
obres i/o instal·lacions. #

En el moment de sol·licitar la llicència d�o-
cupació o l�autorització d�obertura i funcio-
nament caldrà adjuntar£-hi el justificant d�ha-
ver practicat aquesta autoliquidació i abonat,
si escau, l�impost complementari correspo-
nent a l�increment del cost real sobre el pres-
supost.#

5. Quan hi hagi l�obligació de presentar
una declaració definitiva, i es presenti o no, a
la vista de les construccions, instal·lacions i
obres, un cop acabades, l�Ajuntament proce-
dirà mitjançant la corresponent comprovació
administrativa a la determinació del cost real
efectiu, que constitueix la base imposable del
tribut. El procediment de comprovació serà
dut a terme per part del Serveis d�Inspecció
Tributària Municipal, d�ofici i a suggeriment
de l�òrgan gestor de la llicència, corresponent
a aquest Servei d�Inspecció, a més de la com-
provació dels valors declarats, la pràctica de
les liquidacions complementàries i els proce-
diments de correcció de les eventuals infrac-
cions tributàries.#

6. Per a la comprovació del cost real i
efectiu, a què es refereix l�apartat anterior, el
subjecte passiu està obligat a presentar, a
requeriment de l�Administració, la documen-
tació en què es reflecteixi aquest cost, com
ara el pressupost definitiu, les certificacions
d�obra, les contractes d�execució, la compta-
bilitat de l�obra, la declaració d�obra nova i
qualsevol altre que, a judici del Serveis d�Ins-
pecció, pugui considerar£-se vàlid per a la
determinació del cost real. Quan no s�aporti
aquesta documentació o no sigui completa o
no se�n pugui deduir aquest cost, la compro-
vació administrativa podrà fer£-se per qualse-
vol dels mitjans previstos en l�article 52 de la
Llei general tributària.#

7. Quan sense haver£-se sol·licitat, concedit
o denegat la llicència preceptiva s�iniciï la
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construcció, instal·lació o obra, es practicarà
una liquidació provisional a compte, la base
imposable de la qual es determinarà d�acord
amb la més gran de les següents:#

a) Segons el pressupost presentat pels inte-
ressats, sempre que aquest hagi estat visat pel
col·legi oficial corresponent quan això cons-
titueixi un requisit preceptiu.#

b) Segons els índexs o mòduls a l�annex
d�aquesta Ordenança.#

Un cop finalitzada la construcció,
instal·lació o obra, i tenint en compte el cost
real i efectiu d�aquesta, l�Ajuntament, mit-
jançant l�oportuna comprovació administrati-
va, modificarà, si escau, la base imposable a

què es refereix l�apartat anterior practicant£-hi
la corresponent liquidació definitiva, i exigint
al subjecte passiu o reintegrant£-li, si escau, la
quantitat que correspongui.#
Article 12#
Infraccions#

Caldrà atenir£-se a allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general.#
Article 13#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000, i continuarà vigent mentre

no se n�acordi la modificació o derogació.#

ANNEX#

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D�ACORD
AMB EL COST MATERIAL DE L�OBRA O INSTAL·LACIÓ#

A. obres#
1. La base imposable es determina mit-

jançant el producte del nombre de metres
quadrats de superfície construïda pel valor en
ptes./m2 assignable a cada grup.#

2. El valor del mòdul bàsic és de 56.300
ptes./m2.#

Grup§Tipus d�edificació§ Coeficient§
Valor

ptes./m2#

I§ Arquitectura monumental. § 2,75§ 154.825#

II§ Cinemes. Discoteques. Hotels de 5
estrelles.Museus. Teatres. Estacions de ferrocarril,
aèries o marítimes. Presons. § 2,55§ 143.565#

III§ Clíniques i hospitals. Balnearis. Biblioteques§ 2,25§ 126.675#

IV§ Hotels de 4 estrelles. Clubs. Laboratoris.Cafeteries.
Establiments bancaris. Oficines de luxe o singulars.
Bars, restaurants. Habitatges de més de 250 m2.§ 2,13§ 119.920#

V§ Hotels de 3 estrelles. Dispensaris i centres mèdics.
Apartaments. Oficines de tipus normal o mitjà.
Escorxadors. Habitatges de 150 m2 a 250 m2. § 1,62§ 91.205#

VI§ Hotels de 2 estrelles. Escoles. Residències. Asils.
Habitatges de 90 a 150 m2. § 1,19§ 67.000#

VII§ Hotels d�una estrella. Estacions d�autobusos. Pave-
llons esportius coberts. Oficines tipus inferior a
normal o mitjà i en edificis industrials. Hostals.
Vestidors. Habitatges lliures de 70 m2 a 90 m2. § 1,02§ 57.425#

VIII§ Grans fàbriques. Magatzems amb llums de més de
20 m. Locals comercials. Habitatges lliures de
menys de 70 m2 i habitatges protegits de règim
general de qualsevol superfície.§ 0,85§ 47.855#

IX (a)§ Locals comercials en planta baixa sense ús especí-
fic.§ 0,59§ 33.220#

IX (b)§ Aparcaments, garatges. Magatzems i fàbriques de
tipus normal. Piscines, instal·lacions esportives des-
cobertes i similars. Habitatges protegits de règim
especial de qualsevol superfície.§ 0,51§ 28.715#

Grup§Tipus d�edificació§ Coeficient§
Valor

ptes./m2#

X (a)§ Projectes d�urbanització (sobre superfície vial)
incloent£-hi voreres, aparcaments, vials, per als via-
nants, escales i rampes. Pistes esportives. Parcs
infantils a l�aire lliure. Pistes d�asfalt, formigó o
gespa. Terrasses amb drenatge§ 0,20§ 11.260#

X (b)§ Jardins. Pistes de terra sense drenatge§ 0,13§ 7.320#

XI (a)§ Rehabilitació integral d�edificis, conservant£-ne
exclusivament les façanes§ 0,70§ 39.410#

XI (b)§ Reformes que afectin elements estructurals.§ 0,50§ 28.150#

XI (c)§ Reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes en substitució de fusteria
o tancaments (aplicat a la superfície de la façana)§ 0,40§ 22.520#

XI (d)§ Reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals que no siguin instal·lacions. Rehabilita-
ció de façanes sense substitució de tancaments
(aplicat a la superfície de la façana)§ 0,20§ 11.260#

3. La base imposable es determinarà aplicant a la superfície ocupada pel gual el
valor de 8.670 Pta/m2 i afegint£-hi l�import resultant de multiplicar la longitud del
gual pel valor del metre lineal en funció del tipus de gual:#

XII§ Guals§ § #

Gual model B20 § § 28.560 ptes./ml#

Gual model B40§ § 38.250 ptes./ml#

Gual model B60§ § 51.000 ptes./ml#

Gual model B120 § § 76.500 ptes./ml#

4. En les construccions o obres destinades
a usos diversos, s�aplicarà a cada part el valor
que li correspongui aplicat a la superfície útil
del respectiu ús o tipologia.#
B. Instal·lacions industrials, de
condicionaments i complementàries #

En els edificis de nova planta i en els que
la base imposable s�hagi calculat d�acord
amb els mòduls i coeficients de l�apartat A
(obres), estan incloses totes les instal·lacions
pròpies de la tipologia de l�edifici, com per
exemple: aparells elevadors, condicionament
d�aire, sistemes de ventilació, extracció o
impulsió de gasos, calefacció, producció
d�aigua calenta, generadors elèctrics, xeme-
neies, dipòsits de líquids i gasos, boques d�in-
cendis, detectors de fums, tèrmics o de CO,

ruixadors, instal·lacions contra incendis, esta-
cions transformadores, frigorífics, cuines i
forns domèstics o propis del tipus d�ús de l�e-
difici, portes motoritzades, antenes de TV i,
en general, les instal·lacions que normalment
s�incorporen a un edifici de nova planta.#

Els valors unitaris previstos en el present
apartat B solament seran d�aplicació en
aquells supòsits en què la instal·lació no esti-
gui prevista com a part integrant de l�immo-
ble projectat. Especialment seran d�aplicació
als locals comercials i industrials projectats
per a un ús específic indeterminat, als quals
posteriorment s�incorporin les instal·lacions
esmentades.#

§ Valor
unitari#

1. Cal aplicar a les diferents classes d�activi-
tats i instal·lacions, a l�efecte de fixar el
pressupost d�instal·lacions, els mòduls
que tot seguit es determinen.§ #

2. Garatges i aparcaments públics o privats:
per m2 de superfície útil del local, deduï-
des les rampes:§ #

I.  Coberts:§ #
a) Per les instal·lacions elèctriques i de força

motriu i les de boques d�incendi i extin-
tors.§ 585#

b) Per la ventilació mecànica, aplicable a les
plantes on es projecta o instal·la§ 445#
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§ Valor
unitari#

c) Per la instal·lació de ruixadors, aplicable
a les plantes on es projecta o instal·la.§ 585#

d) Per la instal·lació de detecció de fums i/o
de temperatura aplicable a cada una de
les instal·lacions esmentades i per cadas-
cuna de les plantes on es projecten o ins-
tal·len.§ 445#

e) Per la instal·lació de detectors de CO,
aplicable a cadascuna de les plantes on
es projecten o instal·len§ 230#

II. Descoberts:#
3. Aparells elevadors, incloent£-hi les ins-

tal·lacions elèctriques corresponents.#
El pressupost p en pessetes resulta de l�a-

plicació de les fórmules següents, on n és el
nombre total de parades, incloent£-hi la d�a-
rrencada, i p, en kg és la capacitat de càrre-
ga.#

a) Ascensors i muntacàrregues electro-
mecànics de velocitat i capacitat de càrrega
no inferior a 150 kg:#

P=765.080+62.910 P/150 + 18.895/P/150
(P/150 £- 1) + 69.270(n £- 2)#

b) Ascensors i muntacàrregues hidràulics
amb capacitat de càrrega no inferior a 150
kg:#

P=894.560+72.980 P/150 + 22.040 P/150
( P/150 £- 1) + 69.270(n £- 2)#

c) Ascensors i muntacàrregues electro-
mecànics de dues velocitats i capacitat de
càrrega superior a 150 kg:#

P=971.070+79.450 P/150 + 22.040 P/150
( P/150 £- 1) + 69.270(n £- 2)#

d) Muntaplats, muntapaquets i altres eleva-
dors de capacitat de càrrega inferior a 150
kg:#

P = 188.915 + 18.895 (n £- 2)#
4. Altres aparells de transport horitzontal,

vertical o inclinat: escales mecàniques, cintes
transportadores, incloent£-hi les instal·lacions
elèctriques corresponents:#

125.945 ptes./m2 de superfície#
5. Ponts grua, plomes, polispastos fixos i

mòbils, incloent£-hi les instal·lacions elèctri-
ques corresponents:#

61.735 ptes./kW de potència mecànica, a
més del valor de l�element mateix. #

6. Instal·lacions d�aire forçat, ventilació,
condicionament d�aire i calefacció, incloent£-
hi la instal·lació elèctrica corresponent:#

§ Valor unitari#

I.  Ventilació forçada aplicable a les
dependències on es projecta o s�ins-
tal·la ptes./m2§ 445#

II. Calefacció (excloent£-ne els aparells
portàtils) aplicable a les dependèn-
cies on es projecta o s�instal·la,
ptes./m2 § 755#

III. Condicionament d�aire§ #
a) Amb aparells autònoms, compactes,

sense torre de represa o condensa-
dor fora de l�aparell de potència
inferior a 10 kW ptes./kW§ 62.970#

b) Altres tipus d�aparells: pel total dels
tres conceptes següents:§ #

§ Valor unitari#

b.1) Compressors, ptes./kW§ 94.450#
b.2) Altres elements. ptes./kW§ 31.480#

7. Instal·lacions frigorífiques, incloent£-
hi la instal·lació elèctrica§ #

a) Instal·lacions fins a 30 kW en com-
pressors, ptes./kW§ 62.970#

b) Instal·lacions de més de 30 kW en
compressors, pel total dels dos con-
ceptes següents:§ #
b.1) Compressors, ptes./kW§ 88.170 ptes#
b.2) Altres elements ptes./kW§ 31.480 ptes#

8. Instal·lacions de millor producció
d�aigua calenta i vapor  (amb desti-
nació distinta a la calefacció de
locals), incloent£-hi accessoris, xarxa
de desguàs i instal·lació elèctrica.§ #

a) Millor producció de vapor amb com-
bustibles sòlids, l líquids o gasosos,
ptes./Mcal./h§ 22.670 ptes#

b) Millor producció de vapor amb
escalfament elèctric, ptes./Mcal./h§ 37.785 ptes#

c) Millor producció d�aigua calenta
amb combustibles sòlids, líquids o
gasosos, ptes./Mcal./h§ 18.895 ptes#

d) Millor producció d�aigua calenta
amb escalfament elèctric,
ptes./Mcal./h§ 34.000 ptes#

e) Aparells amb consum de
vapor,ptes./Mcal/h§ 10.080 ptes#

9. Xemeneies, ptes./m3 de volum inte-
rior de la xemeneia§ #

10. Dipòsits o tancs per a líquids o
gasos de pressió o d�emmagatzema-
ment criogènic, ptes./m3 de capaci-
tat§ #

11. Mesures de prevenció i protecció
d�incendis, incloent£-hi, si escau, les
xarxes de subministrament i la cen-
tral d�alarmes:§ #

a) Boca d�incendis de 70 mm de dià-
metre, ptes./unit.§ 144.840 ptes#

b) Boca d�incendis de 45 mm  de dià-
metre, ptes./unit. § 113.350 ptes#

c) Boca d�incendis de 25 mm  de dià-
metre, ptes./unit.§ 94.450 ptes#

d) Detectors de temperatura, ptes./m2
protegit.§ 445 ptes#

e) Detectors de fums, ptes./m2 protegit.§ 445 ptes#
f) Ruixadors, amb grup de pressió

inclòs, ptes./m2 protegit § 585 ptes#
g) Instal·lacions d�extinció automàtica,

ptes./m2. protegit§ 8.820 ptes#
h) Inhibiddors d�explosió, ptes./unitat§ 88.170 ptes#

12. Mesures de detecció d�ambient.
Detectors de CO, de concentració
de gasos explosius  i semblants,
ptes./m2 protegit§ 245 ptes#

13. Instal·lacions d�aproftitament d�e-
nergia solar, ptes./kW de potència
instal·lada§ 88.170 ptes#

14. Forns i aparells industrials d�escal-
fament:§ #

a)Forns i similars de qualsevol mena,
per a combustibles sòlids, líquids o
gasosos, ptes./Mcal./h§ 20.780 ptes#

§ Valor unitari#

b) Forns elèctrics (incloent£-hi les
instal·lacions elèctriques), ptes./kW§ 42.820 ptes#

15. Per instal·lació d�altres màquines i
elements no relacionats anteriorment
i per les instal·lacions elèctriques
d�enllumenat§ #

a) Instal·lacions normals, ptes./kW§ 27.400 ptes#
b) Instal·lacions especials estanques§ 37.780 ptes#
c) Instal·lacions antideflagrants§ 88.170 ptes#

Aquest mòdul només es pot aplicar a la
potència instal·lada que no queda compresa
expressament en els mòduls d�altres
instal·lacions abans esmentades. #

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.1#

TAXES PER SERVEIS GENERALS#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que disposa l�article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases de règim local i, específica-
ment, l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals i de conformitat amb els articles 15 i
19 de la mateixa Llei, s�estableixen taxes per
la prestació de serveis generals que es regei-
xen pels articles 20 a 27 de la Llei 39/1988.#
Article 2n#
Fet imposable#

Constitueixen el fet imposable:#
a) Les llicències i els documents expedits

per l�Administració municipal.#
b) El trasllat, l�ingrés o la permanència de

béns semovents, vehicles i altres en el dipòsit
municipal. #

c) La prestació del servei de retirada de
vehicles, iniciada o completa.#

d) La immobilització de vehicles per pro-
cediment mecànic.#

e) Les compulses de fotocòpies de docu-
ments i les compareixences a instància de
particulars per presentar a administracions
alienes a l�Ajuntament de Barcelona.#

f) Els documents de caràcter general, els
informes i els estudis. #

g) L�ús o l�adquisició, mitjançant venda,
arrendament o cessió de llicència dels pro-
ductes i serveis d�informació cartogràfica i
estadística en qualsevol suport.#
Article 3r#
Subjectes passius#

Són subjectes passius les persones naturals
o jurídiques que sol·licitin, provoquin o en
interès de les quals es prestin els serveis, o
siguin propietàries de béns ingressats en el
dipòsit municipal o d�elements d�edificació
particular en estat perillós.#
Article 4t#
Bases#

Les bases són les que resulten de la tarifa
corresponent.#
Article 5è#
Tarifes#
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Les taxes que cal satisfer són les que s�in-
diquen en l�annex d�aquesta Ordenança.#
Article 6è#
Normes de gestió, liquidació i tramitació#

1. Per a la prestació dels serveis previstos
en els apartats a), b), e), f) i g) de l�article 2
d�aquesta Ordenança, la liquidació ha de ser
practicada mitjançant l�òrgan gestor i ha de
ser satisfeta pel contribuent o pel destinatari
en l�acte del lliurament o de la prestació del
servei mitjançant pagament en efectiu.#

2. La taxa s�ha de satisfer en el moment de
lliurar l�efecte. Malgrat això, en cas que es
tracti del dipòsit d�efectes i d�objectes, l�Ad-
ministració municipal pot exigir per endavant
el dipòsit d�una quantitat prudencial per
garantir el pagament de la taxa.#

3. En la prestació del servei de grua, la
taxa s�ha de satisfer en els llocs de custòdia
dels vehicles.#

4. La taxa per immobilització de vehicles
per procediment mecànic serà satisfeta d�a-
cord amb les normes vigents.#
Article 7è#
Infraccions i sancions#

Cal atenir£-se a allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general.#
Article 8è#
Data d�aprovació i vigència#

La present Ordenança, aprovada definiti-
vament pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
s�acordi la modificació o derogació.#

ANNEX#

TARIFES#

A. Serveis generals#

§ Pessetes#
Epígraf 1r. Llicències, guies i altres documents#
1.1. Per cada autorització de trans-

port escolar i de menors, de
caràcter anual.§ 1.850#

1.2. Concessió de targetes per a
carrabines i pistoles accionades
per aire o per un altre gas com-
primit, no assimilades a escope-
tes, d�ànima llisa o ratllada i d�un
sol tret.§ 820#

1.3. Concessió de targetes per al
mateix tipus d�armes descrit en
l�apartat anterior, però de tret
semiautomàtic.§ 1.430#

1.4. Compulses de fotocòpies de
documents a instància de parti-
culars per presentar a administra-
cions alienes a l�Ajuntament de
Barcelona.§ #£- Per cada full a una cara.§ 585#
£- Per cada full a doble cara.§ 875#

1.5. Compareixences a instància de
particulars per presentar a admi-
nistracions alienes a l�Ajunta-
ment de Barcelona.§ #

§ Pessetes#
£- Per cadascuna.§ 2.940#

1.6. Fotocòpies, amb exclusió dels
documents la reproducció dels
quals tingui establerta una tarifa
específica. Per cada fotocòpia:§ #£- Una sola cara§ 15#

£- Les dues cares§ 20#

1.7.£- Còpies autoritzades d�informes
tècnics, de comunicats d�acci-
dents de circulació als interes-
sats, a les companyies o entitats
asseguradores i als jutjats o tribu-
nals:§ #£- Per cada informe (amb un
màxim d�una fotografia):§ 6.815#

£- Per cada fotografia addicional:§ 465#

1.8. Pla de mobilitat Ciutat Vella§ #1.8.1. Duplicat Taxa aparcament§ 500#
1.8.2. Duplicat taxa accés§ 1.500#

1.9. Reproducció de documents i
plànols urbanístics§ #Reproducció de documents§ #£- fins a 10§ 245#
£- de 10 a 20§ 475#

£- de 20 a 40§ 955#
£- a partir de 40 (per fotocòpia)§ 955#
Reproducció de plànols £-
DIN A0§ 2.370#
(V)§ 4.755#
£- DIN A1§ 1.190#
(V)§ 2.370#
£- DIN A2§ 590#
(V)§ 1.190#
£- DIN A3/4 (V)§ 590#
Plànol d�informació urbanística i
parcel·lària§ 112#

1.10. Subministrament d�informació
urbanística informatitzada plànol
1:1.000: (ptes./ha en suport digi-
tal)§ 875#

1.11. Microfilms de documents d�ar-
xiu (targeta d�obertura)§ #£- Còpia en paper DIN A3§ 400#
£- Còpia en paper de microfilm fet§ 90#
£- Microfilm de microfilm§ 100#

1.12. Reproducció de plànols d�arxiu§ #£- De 40 a 60 cm de llarg§ 265#
£- De 60 a 80 cm de llarg§ 530#
£- De 80 a 120 cm de llarg§ 1.060#
£- 130 cm§ 1.110#
£- 140 cm§ 1.160#
£- 150 cm§ 1.215#
£- 160 cm§ 1.275#
£- 170 cm§ 1.315#
£- 180 cm§ 1.375#
£- 190 cm§ 1.430#
£- 200 cm§ 1.480#

1.13.£- Informes i estudis§ #1.13.1. Croquis d�instal·lacions
de semàfors o de senyals de cir-
culació§ 6.570#
1.13.2. Informes i estudis realit-
zats per les diferents àrees a
instància de part:§ #£- per tècnic superior i hora § 5.360#

§ Pessetes#
£- per tècnic mitjà i hora§ 3.545#
£- per administratiu i hora§ 2.625#

1.14.£- Emissió del carnet d�investiga-
dor de biblioteca i/o arxius
munic.§ 585#

1.15.£- Impressió amb paper docu-
ments electrònics en Arxiu Muni-
cipal i la Biblioteca General:§ #£- Mida DIN A4, per full imprès § 20#
£- Mida DIN A3, per full imprès § 40#

B. Dipòsit municipal#

Epígraf 1r. Vehicles#
La taxa per dia o fracció de permanència

en el dipòsit municipal és la següent:#
1.1. Automòbils de luxe, turismes, furgo-

netes, taxis, tricicles amb motor i altres vehi-
cles de tracció mecànica:#

Les quatre primeres hores exemptes#
La resta, 255 ptes./hora, fins a un màxim

de 2.550 ptes./dia.#
1.2. Camions, camionetes, autocars, fur-

gons i vehicles d�arrossegament:#
Les quatre primeres hores exemptes.#
La resta d�hores, 510 ptes., fins a un

màxim de 5.100 ptes./dia.#
1.3. Motocicletes i ciclomotors:#
Les quatre primeres hores exemptes.#
La resta d�hores, 120 ptes., fins a un

màxim de 1.200 ptes./dia.#
1.4. Bicicletes i altres:#
Les quatre primeres hores exemptes.#
La resta d�hores, 70 ptes. fins a un màxim

de 700 ptes./dia.#
1.5 Els vehicles que ingressin a causa d�un

accident de circulació, els 10 primers dies
d�estada al dipòsit municipal exempts#
Epígraf 2n. Béns semovents i altres#

La taxa per dia o fracció de permanència
en el dipòsit municipal és la següent :#

2.1 Béns semovents i altres :#
Les quatre primeres hores exemptes.#
La resta, 110 ptes./hora fins a un màxim de

1.100 ptes./dia.#

§ Pessetes#

Epígraf 3r. Per utilització del servei de grua quan sigui
necessari o convenient per al trasllat#
3.1. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes,

carros, carretons i similars.§ 7.450#
3.2. Camionetes, furgons, automòbils de

luxe, turismes, taxis,  tricicles amb
motor.§ 15.175#

3.3. Autocars, camions i camions tractors.
Amb  mín. de 22.800 ptes.§ s/cost#

3.4. Contenidors d�obres i altres.§ 68.500#
En el cas que la grua no hagi
començat la marxa amb el vehicle
enganxat, la taxa es redueix al 50%.§ #

Epígraf 4t. Immobilització de vehicles per
procediment mecànic#
4.1. Automòbils de luxe, turismes, taxis i

tricicles amb motor. § 7.625#
4.2. Autocars, camions, camionetes, fur-

gons i vehicles tractors .§ 9.075#
4.3. Motocicletes i ciclomotors. § 3.600#
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§ Pessetes#

Epígraf 5è. Serveis prestats per la grua municipal a
petició de particulars o empreses, per moviments en
distàncies curtes de vehicles, per obres, etc.#
5.1. Automòbils de luxe, turismes, taxis i

tricicles amb motor, per hora o frac-
ció.§ #

C. Informació de base#

1. Sistema d�informació estadística#
Dades del sistema d�informació estadística

(SIE).#
Taules estadístiques de població, IAE,

locals, eleccions, cadastre, vehicles, etc. S�a-
plicarà la tarificació següent d�acord amb el
nombre de caselles o registres SIE seleccio-
nats:#

Fins a 20.000 caselles: 2,75 ptes./casella.#
De 20.001 a 100.000 caselles: 2,25

ptes./casella.#
A partir de la casella 100.001: 1,65

ptes./casella.#
2.Plotejat de bases cartogràfiques#
2.1 Base de la Guia Urbana de Barcelona#

§ § § Pessetes#

Plot guia districte 1:5.000§ fins 12 plots§ PPAP1000 § 1.800#

Plot guia districte 1:10.000§ fins 12 plots§ PPAP1200 § 1.100#

Plot guia Barcelona Din A3§ § PPAP1503 § 1.575#

Plot guia Barcelona Din A4§ § PPAP1504 § 1.300#

Plot guia Barcelona 1:10.000§ § PPPAP1510§ 2.500#

Plot guia districte 1:10.000 (Dte. 5 o
Dte. 3 en 1 full)§ en 1 full§ PPAP1515§ 1.575#

Plot guia Barcelona 1:20.000§ § PPAP1520 § 2.000#

Plot guia Barcelona 1:10.000 (en 2 fulls)§ § PPAP1530 § 4.775#

Plot guia districte 1:5.000§ fins 12 plots§ PPLE1000 § 2.500#

Plot guia Districte Din A3§ fins 12 plots§ PPLE1003§ 1.200#

Plot guia Districte 1:5.000 (+ABS)§ fins 12 plots § PPLE1050§ 2.600#

Plot guia districte 1:10.000§ fins 12 plots§ PPLE1200 § 1.800#

Plot guia districte 1:10.000(+ABS)§ fins 12 plots§ PPLE1250§ 1.800#

Plot guia Barcelona Din A3§ § PPLE1503 § 2.125#

Plot guia Barcelona Din A4§ § PPLE1504 § 1.825#

Plot guia Barcelona 1:10.000§ § PPLE1510 § 3.300#

Plot guia Barcelona 1:10.000 (panellat
dtes.)§ § PPLE1511 § 3.300#

Plot guia Barcelona 1:10.000 (panellat
.dtes. postals)§ § PPLE1512 § 3.300#

Plot guia Barcelona Din A3 (panellat
dtes.)§ § PPLE1513 § 2.125#

Plot guia Barcelona Din A4 (panellat
dtes.)§ § PPLE1514 § 1.825#

Plot Guia districte 1:10.000 (Dte. 5 o
Dte. 3 en 1 full)§ en 1 full§ PPLE1515§ 1.700#

Plot Guia Barcelona 1:10.000
(Dtes+ABS)§ § PPLE1516§ 3.425#

Plot guia Barcelona 1:20.000§ § PPLE1520 § 2.500#

Plot guia Barcelona 1:20.000 (panellat
dtes.)§ § PPLE1521 § 2.500#

Plot guia Barcelona 1:20.000 (panellat
dtes. postals)§ § PPLE1522 § 2.500#

Plot guia Barcelona 1:20.000
(dtes+ABS))§ § PPLE1523§ 2.500#

Plot guia Barcelona 1:10.000 (en 2 fulls)§ § PPLE1530 § 7.375#

Plot guia Barcelona 1:10.000 (2 fulls,
panellat dtes.)§ 2 fulls§ PPLE1531 § 7.375#

Plot guia Barcelona 1:10.000 (2 fulls,
panellat dtes. postals§ 2 fulls§ PPLE1532 § 7.375#

Plot Guia Barcelona 1:7.000(3 fulls)§ 3 fulls§ PPLE1533§ 10.000#

2.2 base mètrica de Barcelona(Siteb)§ § § #
Plot Siteb districte 1:5.000§ 12 plots, parc.§PPAP2500 § 4.350#

§ § § Pessetes#

Plot índex, malla fulls UTM 500§ § PPAP3005§ 1.000#

Plot índex, malla fulls UTM 1.000§ § PPAP3010§ 1.000#

Plot índex, malla fulls UTM 2.000§ § PPAP3020§ 1.000#

Plot índex, malla fulls UTM 5.000§ § PPAP3050§ 1.000#

Plot índex, malla fulls UTM§ § PPAP3100 § 1.000#

Plot Siteb full Utm£-500 (parcel·lari)§ § PPAP3105 § 2.200#

Plot Siteb full Utm£-1.000 (parcel·lari)§ § PPAP3110 § 1.800#

Plot Siteb full Utm£-2.000 (parcel·lari)§ § PPAP3120 § 1.800#

Plot Siteb full Utm£-5.000 (parcel·lari)§ § PPAP3150 § 2.600#

Plot Siteb full Utm£-500 (topogràfic)§ § PPAP3205 § 2.200#

Plot Siteb full Utm£-1.000 (topogràfic)§ § PPAP3210 § 1.800#

Plot Siteb full Utm£-2.000 (topogràfic)§ § PPAP3220 § 1.800#

Plot Siteb full Utm£-5.000 (topogràfic)§ § PPAP3250 § 2.600#

Plot Siteb full Utm£-500 (urbanístic)§ § PPAP3305 § 2.200#

Plot Siteb full Utm£-1.000 (urbanístic)§ § PPAP3310 § 1.800#

Plot Siteb full Utm£-2.000 (urbanístic)§ § PPAP3320 § 1.800#

Plot Siteb districte 1:5.000 panellat§ fins 12 plots§ PPLE2500 § 4.875#

Plot Siteb districte panellat. (Din A1)§ fins 12 plots§ PPLE2501 § 4.350#

Plot Siteb districte 1:10.000 panellat§ fins 12 plots§ PPLE2502 § 3.100#

Plot Siteb districte panellat. (Din A3)§ fins 12 plots§ PPLE2503 § 2.600#

Plot Siteb districte panellat. (Din A4)§ fins 12 plots§ PPLE2504 § 1.825#

Plot Siteb BCN amb 38 zones estadísti-
ques§ esc. 1:50.000§ PPLE2540 § 1.525#

Plot Siteb BCN amb 38 zones estadísti-
ques§ § § #
§ esc. 1:20.000§ PPLE2541 § 3.150#

Plot Siteb BCN amb 38 zones estadísti-
ques§ esc. 1:10.000§ PPLE2542 § 4.700#

Plot Siteb BCN amb 248 zones d�estudi§ esc. 1:50.000§ PPLE2543 § 1.525#

Plot Siteb BCN amb 248 zones d�estudi§ esc. 1:20.000§ PPLE2544 § 3.150#

Plot Siteb BCN amb 248 zones d�estudi§ esc. 1:10.000§ PPLE2545 § 4.700#

Plot Siteb BCN amb 1.919 sec. estadísti-
ques§ esc. 1:50.000§ PPLE2546 § 1.525#

Plot Siteb BCN amb 1.919 sec. estadísti-
ques§ esc. 1:10.000§ PPLE2547 § 4.700#

Plot Siteb BCN amb 1.812 sec. censals§ esc. 1:10.000§ PPLE2548 § 4.700#

Plot Siteb BCN amb 10 districtes§ esc. 1:50.000§ PPLE2549 § 1.525#

Plot Siteb BCN amb 10 districtes§ esc. 1:10.000§ PPLE2550 § 4.700#

Plot Siteb dte. amb 38 zones estadísti-
ques§ esc. 1:10.000§ PPLE2560 § 3.150#

Plot Siteb dte. amb 38 zones estadísti-
ques§ esc. 1:15.000§ PPLE2561 § 4.075#
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§ § § Pessetes#

Plot Siteb dte. amb 38 zones estadísti-
ques§ esc. 1:5.000§ PPLE2562 § 4.700#

Plot Siteb dte. amb 248 zones d�estudi§ esc. 1:10.000§ PPLE2563 § 3.150#

Plot Siteb dte. amb 248 zones d�estudi§ esc. 1:15.000§ PPLE2564 § 4.075#

Plot Siteb dte. amb 248 zones d�estudi§ esc. 1:5.000§ PPLE2565 § 4.700#

Plot Siteb dte. amb 1.919 Sec. Estadísti-
ques§ esc. 1:10.000§ PPLE2566 § 3.150#

Plot Siteb dte. amb 1.919 Sec. Estadísti-
ques§ esc. 1:5000§ PPLE2567 § 4.700#

Plot Siteb dte. amb 1.812 Sec. Censals§ esc. 1:10.000§ PPLE2568 § 3.150#

Plot Siteb dte. amb 1.812 Sec. Censals§ esc. 1:10.000§ PPLE2569 § 4.700#

Plot Siteb Barcelona 1:7.500(topograf,2
fulls)§ 2 fulls§ PPLE2707 § 12.225#

Plot Siteb Barcelona Utm£-10.000
(topogràfic)§ § PPLE2710 § 4.700#

Plot Siteb Barcelona Utm£-20.000
(topogràfic)§ § PPLE2720 § 3.975#

Plot Siteb full Utm£-1.000 (topogràfic)§ § PPLE3210 § 2.550#

Plot Siteb full Utm£-2.000 (topogràfic)§ § PPLE3220 § 2.550#

Plot Siteb full Utm£-5.000 (topogràfic)§ § PPLE3250 § 3.575#

Plot Siteb Districte £-5.000 (topogràfic)§ 12 plots§ PPLE3251 § 4.700#

3. Cartografia digital en suport magnètic§ § § #
3.1 Conversió de formats§ § § #
Pas guia a format DXF§ § CBAS0006 § 19.600#

Pas Manzanero a format DXF§ § CBAS0007 § 19.600#

Pas parcel·les a format DXF§ § CBAS0008 § 19.600#

Pas Barcelona Siteb a format DXF§ § CBAS0009 § 318.325#

Pas guia a format DWG§ § CBAS0010 § 19.600#

Pas Barcelona Siteb a format DWG§ § CBAS0011 § 318.325#

Pas manzaneroa format DWG§ § CBAS0012 § 19.600#

Pas parcel·les a format DWG§ § CBAS0013 § 318.325#

Pas fulls Siteb a format DXF (fins a 4
fulls)§ § CBAS0015 § 4.375#

Pas fulls addicionals Siteb a format DXF§ 5 i més§ CBAS0016§ 725#

Pas fulls Siteb a format DWG (fins a 4
fulls)§ § CBAS0017§ 4.375#

Pas fulls addicionals Siteb a format
DWG§ 5 i més§ CBAS0018§ 725#

3.2 Base de la Guia Urbana de Barcelo-
na§ § § #
Base guia amb toponímia § § SMAG1502 § 305.400#

3.3 Base Mètrica de Barcelona (Siteb)§ § § #
Full vialitat§ geocodif.§ SMAG3111 § 850#

Full cadastre (inclou vialitat)§ geocodif.§ SMAG3115 § 2.100#

Full urbanisme (inclou cadastre i vialitat)§ geocodif.§ SMAG3116 § 2.675#

Full altimetria§ § SMAG3117 § 575#

Illa (edificis i parcel·les) (primeres 4 illes)§§ SMAG3118§ 1.625#

Illa (edificis i parcel·les) (illes següents)§ § SMAG3119§ 425#

BCN, altimetria§ § SMAG3205 § 407.200#

BCN, illes(Manzanero)§ contorns d�illes§SMAG3206 § 152.700#

BCN, Illes+Parcel·les(Parcel·lero)§ contorns§ SMAG3207 § 407.200#

§ § § Pessetes#

Districte de Barcelona, Iles§ contorns d�illes§SMAG3208 § 18.325#

Districte de Barcelona, Illes+Parcel·les§ contorns§ SMAG3209 § 48.875#

BCN, divisions administratives§ geocodificat§ SMAG3300 § 101.800#

BCN, vialitat§ geocodificat§ SMAG3301 § 610.800#

BCN, cadastre (inclou vialitat)§ geocodificat§ SMAG3303 §1.527.000#

BCN, urbanisme (inclou cadastre i viali-
tat)§ geocodificat§ SMAG3304 §1.934.200#

BCN divisions administratives§ format MapInfo§SMAG3400 § 101.800#

BCN, Illes§ format MapInfo§SMAG3401 § 152.700#

BCN, illes+parcel·les§ format MapInfo§SMAG3402 § 407.200#

Districte de Barcelona, ILLES§ format MapInfo§SMAG3403 § 18.325#

Districte de Barcelona, Illes +Parcel·les§ format MapInfo§SMAG3404§ 48.875#

3.4 Carrers§ § § #
Nomenclàtor§ Edicar§ SMAG3430 § 20.375#

Varianter vial§ Varienter§ SMAG3431§ 61.075#

Tramer alfanumèric§ format MapInfo§SMAG3432§ 152.700#

Grafo£-Vial (dades .dgn. i .dbf)§ § SMAG3433 § 407.200#

Grafo£-Vial (format mapInfo)§ § SSMAG343§ 407.200#

Eixos de carrers§ dades .dgn.§ SMAG3435§ 254.500#

Posicionador postal (dades,sense coorde-
nades)§

Segimon par-
cial§ SMAG3451§ 127.250#

4. Serveis d�Informació§ § § #
4.1 Software i producció d�Informació§ § § #
Disquet  (3,5�)§ § CBAS0001 § 75#

Preparar  plot des de dades d�usuari§ Tbl pre£-existent§CBAS0022 § 5.250#

Diapositiva i contacte§ § CBAS0024§ 2.100#

Gestió i coordinació§ § OESP5002 § 22.800#

Hora d�operador gràfic i ofimàtic§ § OESP5003 § 8.775#

Hora de programador gràfic i ofimàtic§ § OESP5004§ 9.875#

Hora d�assessorament§ § OESP5005§ 11.325#

Hora operació plotting o desatesa§ § OESP5006 § 875#

Informe de distàncies§ § OESP5009 § 5.100#

Geocodificació (primers 4.000 punts)§ § OESP5010 § 25.150#

Geocodificació (segons a 40.000 punts)§ per cada
40.000§ OESP5011 § 8.800#

Afegir dades usuari sobre plots div.
admin.§ pre£-geocodif§ OESP5015 § 4.600#

Aixecament Taquimètric (ample
carrer(20m) §

metro de reco-
rregut§ OESP5019 § 200#

Suplement Taquimètric (carrer(20m)§ metro de reco-
rregu§ OESP5020 § 75#

Soft. PIC monousuari§ § SOFT0003 § 20.000#

Soft. PIC monousuari (segona llicència)§ § SOFT0004 § 4.000#

Soft. vista monousuari.§ § SOFT0005 § 80.000#

Soft. vista monousuari (segona llicència)§ § SOFT0006 § 16.000#

4.2 Dades específiques§ § § #
CD Cies. de serveis§ § CBAS0019 § 36.050#

Gravació CD£-ROM original§ § CBAS0020 § 22.925#

Gravació CD£-ROM còpia§ § CBAS0021 § 9.275#
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§ § § Pessetes#

Coordenades d�estació taquimètrica§ § CBAS0023§ 450#

Full Din A4 dades alfanumèriques§ § CBAS0025§ 25#

Full Din A4 dades cartogràfiques§ § CBAS0026§ 100#

Full Din A3 dades cartogràfiques§ § CBAS0027§ 200#

Gràfics de taules estadístiques§ § CBAS0034§ 150#

Plot IRIS§ ortofotovol 95§CBAS0037§ 8.250#

Sobrecost plot sobre paper fotogràfic§ § OESP5017§ 3.050#

CD£-Vol 92.§ § SMAG5001§ 1.500#

Full 1:500 Orto£-Vol 95§ color 8 bits§ SMAG5002§ 200#

Full 1:5.000 Orto£-Vol 95§ color 24 bits§ SMAG5003 § 14.775#

BCN 1:500 Orto£-Vol 95§ color 8 bits§ SMAG5004§ 101.800#

BCN 1:5.000 Orto£-Vol 95§ color 24 bits§ SMAG5005 § 101.800#

Fulla guia per publicar catàleg (màxim 4
fulls)§

format
EPS,total 160§ SMAG5009 § 5.100#

4.3 Plots d�usuari§ § § #
Plot dades d�usuari Din A0§ § PPAP4010 § 1.275#

Plot dades d�usuari  Din A1§ § PPAP4011 § 1.150#

Plot dades d�usuari Din A2§ § PPAP4012 § 1.025#

Plot dades d�usuari Din A3§ § PPAP4013 § 950#

Plot dades d�usuari  Din A4§ § PPAP4014 § 875#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A0§§ PPAP4020 § 675#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A1§§ PPAP4021§ 550#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A2§§ PPAP4022§ 450#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A3§§ PPAP4023§ 350#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A4§§ PPAP4024§ 300#

Plot dades d�usuari Din A0§ § PPLE4010 § 1.525#

Plot dades d�usuari Din A1§ § PPLE4011 § 1.350#

§ § § Pessetes#

Plot dades d�usuari Din A2§ § PPLE4012 § 1.175#

Plot dades d�usuari Din A3§ § PPLE4013 § 1.050#

Plot dades d�usuari Din A4§ § PPLE4014 § 950#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A0§§ PPLE4020 § 950#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A1§§ PPLE4021§ 750#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A2§§ PPLE4022§ 575#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A3§§ PPLE4023§ 450#

Segona còpia plot dades d�usuari Din A4§§ PPLE4024§ 375#

4.4 Dades estadístiques§ § § #
Gràfics de taules estadístiques§ § OESP5106§ 150#

Mapes temàtics dades estadístiques (Din
A3)§ § OESP5107§ 3.110#

Mapes temàtics dades estadístiques (Din
A4)§ § OESP5108§ 1.555#

Taula estandarditzada seccions censals§ afegir cost dis-
quet§ SMAG4001§ 1.040#

Taula estandarditzada zona recerca peti-
ta (248) §

afegir cost dis-
quet§ SMAG4002§ 260#

Taula estandarditzada zona estudi (38)§ afegir cost dis-
quet§ SMAG4003§ 100#

Taula estandarditzada districtes (10)§ afegir cost dis-
quet§ SMAG4004§ 50#

Taula est. multivariable zona recerca
petita (248)§

afegir cost dis-
quet§ SMAG4005§ 1.555#

Taula est. multivariable zona estudi (38) § afegir cost dis-
quet§ SMAG4006§ 1.040#

Taula est. multivariable districtes (10)§ afegir cost dis-
quet§ SMAG4007§ 520#

Taula est. multivariable Barcelona§ afegir cost dis-
quet§ SMAG4008§ 100#

5. Explotacions estadístiques#

Tipologia§ Àmbit territorial§Preu en ptes.#

Taules estandaritzades
d�una variable§

§ #

§ Secció censal§ 1.040/taula#
§ 248 zrp. § 260/taula#
§ 38 zeg. § 100/taula#
§ 10 dtes.§ 50/taula#
Taules multivariables§§ #
§ 248 zrp. § 1.555/taula#
§ 38 zeg. § 1.040/taula#
§ 10 dtes. § 520/taula#
§ Barcelona§ 100/taula#
Nota: les tarifes no inclouen el preu del disquet (100
ptes.)#

6. Representacions gràfiques#

Tipus§ Preu en ptes.#

Gràfics§ 150 ptes.#
Mapes temàtics:§ #
DIN A£-3§ 3.110 ptes#
DIN A£-4§ 1.555 ptes.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.2#

SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D�INCENDIS I
SALVAMENT#

Article 1r#

Disposicions generals#
D�acord amb allò que disposa l�article 106

de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases de règim local i, específicament,
l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals,
i de conformitat amb els articles 15 i 19 de la
mateixa Llei, s�estableixen taxes per la presta-
ció dels serveis del Servei d�Extinció i Preven-
ció d�Incendis i Salvament que es regeixen
pels articles 20 a 27 de la Llei 39/1988. #
Article 2n#
Fet imposable#

Constitueix el fet imposable la prestació
dels serveis de bombers en els casos
següents:#

a) Incendi o salvament, llevat dels casos
exempts.#

b) Obertura de portes o altres accessos,
quan sigui deguda a negligència o no hi hagi
risc per a persones o béns en l�àmbit bloque-
jat.#

c) Neteja de calçades per vessament de
combustibles, olis, líquids perillosos o simi-
lars quan sigui a causa d�una avaria.#

d) Intervenció en elements interiors o exte-
riors d�immobles (incloent£-hi el sanejament
de façanes, rètols publicitaris, alarmes, etc.)

quan aquesta intervenció sigui a causa de
construcció o manteniment deficients.#

e) Inundacions ocasionades per obstrucció
de desguassos, acumulació de brutícia, dipò-
sits en mal estat i casos similars, sempre que
s�apreciï negligència en el manteniment dels
espais, immobles o instal·lacions de gas o
aigua a la via pública.#

f) Intervencions en avaries de transforma-
dors o cables elèctrics, instal·lacions de gas o
aigua a la via pública.#

g) Reforços de prevenció per a la iniciativa
privada.#

h) Prestació de serveis o materials per a
usos o actes d�iniciativa privada.#

i) Retirada de vehicles de la via pública,
llevat dels casos exempts.#

j) Serveis d�assaigs al laboratori i cursos de
formació a tercers#
Article 3r#
Subjectes passius#

1. Estan obligats al pagament de les taxes,
en qualitat de contribuents, les entitats, els
organismes o les persones físiques o jurídi-
ques que resultin beneficiàries de la prestació
del servei. Si hi ha diversos beneficiats pel
servei al·ludit, la imputació de la taxa es farà
proporcionalment als efectius emprats en les
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tasques en benefici de cadascun d�ells,
segons informe tècnic i, si no fos possible
individualitzar£-los, per parts iguals.#

2. Les empreses asseguradores del risc
tenen la condició de substitut del contri-
buent. #

3. En el cas d�intencionalitat o negligència,
és subjecte passiu el causant del fet imposa-
ble.#

4. Pel que fa al Laboratori del Foc, estan
obligats al pagament d�aquestes taxes les per-
sones físiques o jurídiques a sol·licitud de les
quals es prestin els serveis que es descriuen
en aquesta normativa.#
Article 4t#
Responsables#

1. Respondran solidàriament o subsidiària-
ment de les obligacions tributàries del sub-
jecte passiu les persones físiques o jurídiques
a què es refereixen els articles 37 a 41 de la
Llei 230/1963, general tributària.#

2. En seran responsables subsidiaris els
administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concur-
sos, societats o entitats en general, en els
supòsits i amb l�abast que assenyala l�article
40 de la Llei general tributària.#
Article 5è#
Exempcions#

1. No es poden acceptar altres exemp-
cions ni bonificacions que les establertes per
la Llei i les previstes per aquesta Ordenança.
Estaran exempts del pagament de les taxes els
serveis següents:#

a) Els motivats per incendis, sigui quin
sigui el seu origen o intensitat, llevat que es
provi la intencionalitat o negligència greu del
subjecte passiu o de terceres persones, sem-
pre que aquestes siguin identificables.#

b) Els que tinguin com a objectiu el salva-
ment o l�assistència a persones en situació de
perill.#

c) Les intervencions com a conseqüència
de fenòmens meteorològics extraordinaris o
d�altres esdeveniments catastròfics.#

d) Els de col·laboració amb els cossos i
òrgans de totes les administracions públi-
ques, sempre que siguin deguts a manca de
mitjans adequats per part del sol·licitant.#

e) Semovents en situació de perill.#
2. Aquestes exempcions no seran d�aplica-

ció per a intervencions del SEIS fora del
terme municipal de Barcelona.#

Article 6è. Bases. Constituiran la base per
a l�exacció de la taxa:#

a) El nombre d�efectius, tant personals com
materials que intervinguin en el servei.#

b) El temps invertit en el servei.#
c) Les tarifes unitàries corresponents als

serveis del Laboratori del Foc que es des-
criuen en l�article 7.2.#
Article 7è#
Tarifes#

Les quotes a satisfer pels serveis d�extinció
d�incendis i Laboratori del Foc seran les
resultants d�aplicar a la base establerta en
l�article anterior les tarifes següents:#

§ Pessetes#

1.Servei d�extinció d�incendis§ #
1. Quotes per servei intervenció§ #
1.1. Quota màxima§ 12.190#

La quota màxima de 12.190 ptes.
serà d�aplicació a tots els serveis
esmentats en l�article 2 d�aquesta
Ordenança sempre que es com-
pleixin els condicionants següents:§ #
1r. Duració màxima del servei 1
hora§ #
2n. A l�intervenció no s�han utilit-
zat materials dels esmentats en el
punt 4 de l�article 7è.§ #

2. Personal.§ #
2.1. Per nombre i hora o fracció§ 5.020#
3. Servei de vehicles ( personal i mate-

rial)§ #
3.1 Estri 30 m. Per hora o fracció§ 37.395#
3.2 Estri de 16 m. Per hora o fracció§ 20.335#
3.3 Canoner (GI). Per hora o fracció§ 45.185#
3.4 Tanc pesat. Per hora o fracció§ 36.555#
3.5 Tanc lleuger. Per hora o fracció§ 32.700#
3.6 Grua. Per hora o fracció§ 43.020#
3.7 Gran assistència tècnica (C1 i simi-

lars). Per hora o fracció § 32.640#
3.8 Petita assistència tècnica (T1 i simi-

lars). Per hora o fracció § 23.290#
3.9 Ambulància amb dotació completa.

Per hora o fracció§ 8.490#

4. Material§ #
4.1 Transport de personal. Per hora o

fracció§ 1.140#
4.2. Embarcació pneumàtica. Per hora

o fracció§ 2.375#
4.3 Motobomba. Per hora o fracció.§ 2.970#
4.4. Electrobomba. Per hora o fracció§ 1.200#
4.5. Petit grup electrògen. Per hora i

fracció§ 1.705#
4.6. Puntal triangular. Per dia o fracció§ 6.360#
4.7. Puntal estabilitzador de tracció£-

compressió. Per dia o fracció§ 3.160#
4.8. Puntal telescòpic. Per dia o fracció§ 725#
4.9. Tauló de 4 m. Per dia o fracció§ 625#
4.10. Xarxa protectora. Per dia o frac-

ció§ 1.570#
Nota. El material amb tarifa per dia o fracció es factu-
rarà com a màxim 10 dies d�utilització en un mateix
servei.#
2. Laboratori del foc§ #

Assaig UNE 23 £- 721§ 34.780#
Assaig UNE 23 £- 723§ 21.785#
Assaig UNE 23 £- 724§ 8.145#
Assaig UNE 23 £- 725§ 11.535#
Assaig UNE 23 £- 735 cicles d�injec-
ció£-aspiració§ 19.860#
Assaig UNE 23 £- 735 rentat en sec§ 19.490#
Assaig UNE 23 £- 735 rentat humit§ 20.870#
Assaig UNE 23 £- 735 cicles d�humi-
tat i temperatura§ 52.020#
Assaig UNE 23 £- 726§ 19.750#
Assaig UNE 23 £- 102§ 44.700#
Assaig UNE 23 £- 728§ 22.800#
Assaig UNE 23 £- 729§ 22.800#
Assaig UNE 20 £- 427§ 44.880#
Assaig UNE 51 £- 022§ 19.525#
Assaig UNE 51 £- 023§ 19.525#
Assaig BS £- 5852§ 25.570#

§ Pessetes#

Còpia d�informes amb signatures i
segells § 2.680#
Treballs no normalitzats§ 5.365#

3. Cursos de formació a tercers§ #
Utilització instal·lació tunel del foc.
Preu per hora § 13.070#
£- Cursos de formació a tercers en
tècniques d�extinció d�incendis i sal-
vament. Preu per persona§ 3.120#
£- Practiques de formació a tercers en
tècniques sanitaries. Preu per perso-
na§ 5.100#

Article 8è#
Correccions de la quota#

Les quotes de les intervencions de caràcter
sinistral urgent que afectin locals destinats a
activitats socioculturals sense afany de lucre
tindran un coeficient reductor del 0,5.#
Article 9è#

Les tarifes d�aquesta Ordenança seran apli-
cables als serveis prestats en qualsevol muni-
cipi inclòs en els territoris de l�Entitat Metro-
politana de Serveis Hidràulics i Tractament
de Residus i de l�Entitat Metropolitana del
Transport. #
Article 10è#
Acreditació i liquidació#

1. L�obligació de contribuir neix pel fet de
la prestació del servei, prèvia sol·licitud, lle-
vat que es tracti d�un servei d�urgència, cas
en el qual l�obligació naixerà també sense el
requeriment de l�interessat.#

2. Les tarifes es liquidaran després de pres-
tat el servei i d�acord amb la durada i les cir-
cumstàncies d�aquest, i de conformitat amb
allò que es preceptua en aquesta Ordenança.#

3. En aquells serveis sol·licitats al SEIS que,
segons el parer d�aquest, no tinguin caràcter
sinistral ni urgent es podrà exigir al beneficia-
ri l�ingrés previ de la liquidació que corres-
pongui, provisional o definitiva.#
Article 11è#
Infraccions i sancions#

Es procedirà d�acord amb allò que es dis-
posa en l�Ordenança fiscal general.#
Article 12#
Data d�aprovació i vigència#

La present Ordenança, aprovada definiti-
vament pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999 , començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.3#

SERVEIS URBANÍSTICS#

Article 1r#
Disposicions generals#

D�acord amb allò que estableix l�article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases de règim local i, específica-
ment, l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals i de conformitat amb els articles 15 i
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19 de la mateixa Llei, s�estableixen taxes pels
serveis urbanístics que es regeixen pels arti-
cles 20 a 27 de la Llei 39/1988.#
Article 2n#
Fet imposable#

1. Constitueixen el fet imposable:#
a) L�activitat municipal, tant tècnica com

administrativa, que tendeix a verificar si els
actes d�edificació i ús del sòl a què es referei-
xen els articles 3, 4 i concordants del Reial
Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel
qual s�aprova la Llei sobre el règim del sòl i
ordenació urbana, i l�article 247 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que aprovà
el text refós en matèria urbanística vigent a
Catalunya, s�ajusten a la Llei esmentada, al
Pla general d�ordenació urbana, a les orde-
nances i normativa ambiental aplicables i a
la resta de normativa urbanística, com també
les sol·licituds de pròrroga dels actes esmen-
tats.#

b) L�activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, sobre els actes de prevenció i
control per a l�exercici d�activitats, obertura
d�establiments i execució i/o funcionament
d�instal·lacions, derivada de l�aplicació de la
Llei 3/1998 de la Generalitat de Catalunya,
Decret 136/1999 que la desplega i l�Orde-
nança general del medi ambient urbà de Bar-
celona, per tal que compleixin les condicions
de seguretat, tranquil·litat, sanitat o salubritat
o qualsevol de les altres exigides per la legis-
lació estatal, autonòmica o local.#

c) L�activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar que la
instal·lació d�elements a la via pública per a
la venda o exposició es fa d�acord amb la
legislació vigent. #

d) L�activitat municipal d�inspecció d�exe-
cució de les obres, instal·lacions i activitats i
d�inspecció feta a instància particular.#

e) L�activitat municipal administrativa con-
sistent en actes de gestió i tramitació dels
expedients contradictoris de ruïna.#

f) La prestació dels serveis de gestió i pla-
nejament urbanístic.#

2. No estan subjectes a aquesta taxa les
obres de mer ornament, conservació i repara-
ció que es facin a l�interior dels habitatges.#
Article 3r#
Subjectes passius#

1. Són subjectes passius d�aquesta taxa les
persones naturals o jurídiques que sol·licitin
o provoquin la prestació de serveis o en
interès de les quals es prestin aquests serveis,
o siguin propietàries dels elements d�edifica-
ció particular en estat perillós, tot per tal de
generar de l�administració municipal la
llicència, el certificat, l�informe o l�actuació
corresponents.#

2. Igualment, són subjectes passius les per-
sones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l�article 33 de la Llei general tri-
butària que són propietàries, posseïdores o, si
s�escau, arrendatàries dels immobles en què
es fan construccions o instal·lacions o s�exe-
cuten les obres.#

3. En tot cas, tenen la condició de substi-

tuts del contribuent els constructors i els con-
tractistes de les obres.#
Article 4t#
Responsables#

1. Han de respondre solidàriament de les
obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es referei-
xen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tri-
butària.#

2. Són responsables subsidiaris els admi-
nistradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concur-
sos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l�abast que assenyala l�article
40 de la Llei general tributària.#
Article 5è#
Base imposable#

La base imposable és la que resulta de la
tarifa corresponent.#
Article 6è#
Exempcions, reduccions i bonificacions#

1. Cal aplicar les que recull la legislació
vigent.#

2. No obstant això, l�Ajuntament atorgarà
una subvenció a aquells subjectes passius
que sol·licitin llicències les quals estiguin
relacionades directament amb la realització
de les obres següents:#

a) Que fomentin l�estalvi energètic i/o la
utilització d�energies renovables.#

b) Que fomentin l�ús eficaç de l�aigua i/o
la recollida de l�aigua de pluja.#

c) Que evitin intencionadament fer servir
PVC (clorur de polivinil) com, per exemple,
en conduccions elèctriques o d�aigua, aïlla-
ments, decoració, etc.#

d) Destinades a augmentar l�espai verd de
la finca o del solar.#

e) La realització d�obres destinades a l�a-
dequació a mesures d�aïllament acústic.#

Les condicions i requisits de l�atorgament
de les anteriors subvencions es regularan dins
la Normativa anual de la Campanya munici-
pal de protecció i millora del paisatge urbà.#

3. L�Ajuntament podrà atorgar una subven-
ció a aquells subjectes passius que sol·licitin
llicències per a aquelles obres relacionades
amb la construcció d�habitatges en substitu-
ció dels afectats per patologies estructurals,
així com les obres necessàries per rehabilitar
els habitatges afectats per patologies de la
construcció. L�import de la subvenció serà
equivalent a la quota de la taxa.#

Les condicions i requisits per a l�atorga-
ment de la present subvenció es regularan
segons la normativa reguladora de la subven-
ció de l�impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa de llicències
d�obres relatives a edificis afectats per patolo-
gies estructurals, aprovada per la Comissió de
Govern amb data 8 de juliol de 1994.#
Article 7è#
Quota tributària#

Les quotes que cal satisfer són les que figu-
ren consignades en l�annex d�aquesta Orde-
nança.#

#
Acreditació#

1. La taxa s�acredita i, per tant, neix l�obli-
gació de contribuir en el moment d�iniciar£-se
l�activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquest efecte, aquesta activitat
es considera començada en la data de pre-
sentació de la sol·licitud de la llicència
urbanística o quan l�Administració practiqui
els procediments corresponents als actes de
prevenció i control necessaris per a l�exercici
d�activitats, obertura d�establiments i execu-
ció i/o funcionament d�instal·lacions previs-
tos per la legislació vigent.#

2. En el cas que les obres s�hagin iniciat o
executat sense haver obtingut la llicència
corresponent, o quan s�hagi iniciat l�execució
d�instal·lacions o l�exercici d�una activitat,
s�hagi produït l�obertura d�un establiment o
s�hagi posat en funcionament una instal·lació
sense haver£-se finalitzat els procediments de
prevenció i control previstos en la legislació,
facultant al titular a realitzar aquells actes, la
taxa s�acreditarà en el moment d�inicar£-se
efectivament l�activitat municipal que podria
determinar si l�obra, l�activitat o instal·lació
és autoritzable, independentment de l�inici
de l�expedient administratiu que s�hagi d�ins-
truir per a l�autorització d�allò realitzat o per
a procedir si s�escau a ordenar la demolició
de les obres esmentades, el tancament de
l�establiment, el cessament de l�activitat o el
desmantellament de les instal·lacions en el
cas de no ser autoritzables.#

3. Una vegada nascuda l�obligació de con-
tribuir, no l�afectarà ni la denegació, ni la
caducitat de la llicència, ni la renúncia un
cop concedida.#

4. En el cas de la prestació dels serveis de
planejament, si bé l�activitat municipal s�ini-
cia amb la presentació de la corresponent
sol·licitud, la taxa s�acredita en el moment de
la notificació a la qual es refereix l�article 9.1
d�aquesta Ordenança.#
Article 9è#
Normes de gestió, liquidació i tramitació#

1. Per a la prestació dels serveis previstos
en els apartats d) i f) de l�article 2 d�aquesta
Ordenança, cal practicar la liquidació mit-
jançant l�òrgan gestor, i l�han de satisfer el
contribuent o el destinatari en l�acte del lliu-
rament de la prestació del servei en efectiu.
Per a la prestació del servei relatiu a la trami-
tació a instància dels particulars dels dife-
rents instruments de planejament i de gestió,
el subjecte passiu haurà de fer efectiu el
pagament en el termini de 30 dies des del
moment de la recepció de la liquidació
corresponent. Per a la prestació del servei
relatiu a la tramitació a instància dels particu-
lars dels diferents instruments de planeja-
ment, el subjecte passiu haurà de fer efectiu
el pagament en el termini d�un mes des del
moment de la recepció de la liquidació
corresponent, coincidint amb la primera
resolució dels òrgans municipals competents
sobre el tràmit de l�instrument de planeja-
ment de conformitat amb la legislació
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urbanística vigent.#
2. Per a la prestació dels serveis previstos

en els apartats a), b), c) i e) de l�article 2, el
subjecte passiu ha de practicar l�autoliquida-
ció en el moment de l�acreditació de la taxa.#
Article 10è#

1. Per reintegrar les despeses de la recons-
trucció cal atenir£-se a les normes següents:#

a) Qualsevol aprofitament especial que
comporti la depreciació continuada, la des-
trucció o el desarranjament temporal de les
obres o instal·lacions municipals està subjec-
te al reintegrament del cost total de les des-
peses respectives de reconstrucció, reparació,
reinstal·lació, adob i conservació, sense per-
judici dels drets i les taxes que es poden ori-
ginar d�acord amb el que aquestes bases esta-
bleixen.#

b) La reposició dels paviments destruïts, de
les calçades i de les voreres es farà sempre a
càrrec de l�interessat.#

c) En cas que la inspecció facultativa
municipal consideri mal compactat el terra-
plenat que s�ha practicat, cal fer£-lo novament
a càrrec de l�interessat.#

d) L�import dels treballs a càrrec de l�inte-
ressat per a la reposició de paviments, a la
qual fa referència la base b) d�aquest article,
s�ha de valorar per mitjà de la inspecció
facultativa municipal.#

2. Els beneficiaris a què es refereix l�apar-
tat anterior estan subjectes al dipòsit previ de
les quantitats reintegrables en garantia de les
reposicions que ells mateixos facin.#

3. Per determinar la quantitat a satisfer, cal
atenir£-se al cost suportat efectivament per
l�Ajuntament per tal de practicar les recons-
truccions de què es tracti i en tot cas cal apli-
car com a tarifes mínimes les següents:#

a) Ferms primaris (terra, maca-
dams): §

4.970 ptes./ m2#

b) Empedrats:§ 24.850 ptes./ m2#
c) Formigons:§ 14.225 ptes./ m2#
d) Aglomerats asfàltics:§ 12.525 ptes./ m2#
e) Lloses de pedra natural:§ 40.625 ptes./ m2#
f) Voreres§ 14.260 ptes./ m2#

4. En cas que es tracti d�un paviment no
inclòs en el detall anterior, el dipòsit s�ha d�a-
valuar sobre la base del preu que figura per
al paviment esmentat en el quadre de preus
generals de l�Ajuntament, augmentat el 25%.#

5. En cas que la reposició afecti diferents
elements del paviment, se n�ha de valorar el
cost relatiu a la reconstrucció per reclamar£-lo
per la via administrativa.#

6. En el cas que el dany sigui irreparable i
la reposició resulti impossible, cal procedir
de la mateixa manera que per al número
anterior i recarregar en un 100% l�estimació
tècnica.#

7. Executades les obres i repassats els ele-
ments urbanístics de conformitat amb la
llicència d�obres, es procedirà a l�atorgament
de la llicència d�ocupació i a la devolució
d�ofici dels dipòsits. En el cas que els serveis
tècnics competents considerin que la reposi-
ció del paviment no ha estat satisfactòria, cal
disposar d�aquest dipòsit per reconstruir el

paviment.#
Article 11è#

L�exacció i la liquidació d�aquesta taxa
són independents de l�exacció i de la liquida-
ció de l�impost sobre obres, instal·lacions i
construccions.#
Article 12è#
Infraccions i sancions#

Cal atenir£-se a allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general.#
Article 13è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#
Disposició transitòria#

El règim fiscal de les sol·licituds de llicèn-
cia d�activitat o d�obertura d�establiments ini-
ciades abans del 30 de juny de 1999, que es
tramiten d�acord amb el règim de llicències i
autoritzacions del Reglament d�activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses i del
Reglament d�obres, activitats i serveis dels
ens locals, serà l�establert per a tots els seus
supòsits en l�Ordenança vigent l�exercici de
1999.#

ANNEX#

TARIFES#

§ Coeficient#

Epígraf 1. Llicències d�obres#
1.1. Les quotes exigibles en concepte

de taxes per llicències d�obres
són les següents:§

#

a) Obres majors:§ #
La quota s�obté mitjançant el
producte de la superfície de l�o-
bra en m2 pel mòdul de 870
ptes./ m2, corregit amb els coefi-
cients següents:§

#

£- Nova planta i ampliació§ 1#
£- Rehabilitació§ 0,5#

§ Pessetes#

b) Obres menors. Per cada llicència:§ #
£- Si es requereix projecte tècnic§ 44.195#
£- Si no es requereix projecte tècnic§ 22.665#

1.2. Per a les qualificacions d�obra major
o menor cal atenir£-se a allò que dis-
posen la legislació vigent, les orde-
nances metropolitanes d�edificació i
la resta de normativa urbanística.§ #

1.3. Les llicències de primera ocupació
s�iniciaran d�ofici, sense cap càrrec,
una vegada comunicat a l�Adminis-
tració l�acabament de l�obra.§ #

1.4. Les taxes per la pròrroga de llicències
d�obres majors s�obtenen mitjançant
el producte de la superfície de l�obra
en m2 pel mòdul de 158 ptes./ m2.§ #

1.5. En el cas de desistiment d�una
sol·licitud de llicència, sempre que
es manifesti expressament abans de
la concessió, procedirà el pagament
del 50% de la quota corresponent.§ #

§ Pessetes#

1.6 La taxa per la pròrroga de les llicèn-
cies d�obres menors serà del 50% de
l�import que correspondria en cas de
petició de nova llicència.§ #

1.7 Legalització d�obres majors i menors.
La quota s�obté mitjançant el produc-
te de la superfície de l�obra a legalit-
zar en metres quadrats pel mòdul de
les obres majors corregit amb el coe-
ficient d�1,2.§ #

1.7 Legalització d�obres majors i menors.
La quota s�obté mitjançant el produc-
te de la superfície de l�obra a legalit-
zar en metres quadrats pel mòdul de
les obres majors corregit amb el coe-
ficient d�1,2.§ #

1.8 Informes sobre obres majors. Per
informes sobre llicències d�obres
majors emesos a instància de particu-
lar, incloent£-hi aquells previs a la
sol·licitud de la llicència.§ #
£- Per informe§ 10.895#
£- Per informe certificat§ 16.345#

Epígraf 2. Actes de prevenció i control d�activitats,
establiments i instal·lacions#
2.1 Per la tramitació de la certificació de

comptabilitat urbanística relativa a
les activitats i instal·lacions compre-
ses als annexos I i II (II.1 i II.2) del
reglament de la Llei 3/1998 la taxa a
satisfer per cada certificació sol·lici-
tada és § 75.000#

2.2.Per la tramitació simultània de l�auto-
rització municipal i de l�informe vin-
culant municipal, corresponents a les
activitats i instal·lacions de l�annex I
del reglament de la Llei 3/1998 la
taxa a satisfer per l�autorització
sol·licitada és§ 200.000#

2.3 Per la tramitació de la llicència
ambiental corresponent a les activi-
tats i instal·lacions de l�annex II (II.1 i
II.2) del reglament de la Llei 3/1998
la taxa a satisfer per cada autoritza-
ció sol·licitada és § 175.000#

2.4 Per la tramitació de la llicència
ordinària d�obertura d�establiment
corresponent a les activitats i/o ins-
tal·lacions de l�annex III del regla-
ment de la Llei 3/1998 la taxa a satis-
fer per a cada autorització sol·licita-
da és§ 130.000#

2.5 Per a la tramitació de la llicència sim-
plificada d�obertura d�establiment
d�activitats i/o instal·lacions no com-
preses als annexos del reglament de
la Llei 3/1998 ni a l�annex de la
�Norma complementara sobre les
activitats sotmeses a llicència muni-
cipal d�obertura d�establiment i a
comunicació prèvia� amb excepció
del comerç alimentari a que es refe-
reix el supòsit 2.6, la taxa a satisfer
per cada autorització sol·licitada és§ 65.000#
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§ Pessetes#

2.6 Per la tramitació de la comunicació
prèvia a l�inici d�activitat o utilització
de les instal·lacions corresponent a
l�annex de la norma municipal com-
plementària sobre les activitats sot-
meses a llicència municipal d�obertu-
ra d�establiment i a comunicació prè-
via, i també per a la tramitació de la
llicència simplificada d�obertura
d�establiments destinats a comerç ali-
mentari minorista amb una superfície
de venda inferior a 120 m2 i la total
a 200 m2 , la taxa a satisfer per cada
comunicació és§ 22.250#

2.7 Per als procediments periòdics de revi-
sió de l�autorització i/o llicència ambiental,
corresponents als annexos I i II de la Llei
3/1998, la taxa a satisfer serà el 40% de la
que correspondria en cas de tractar£-se de
l�autorització o la llicència inicial.#

2.8 Per a la legalització d�activitats i ins-
tal·lacions sense llicència incloses a la dispo-
sició transitòria segona i tercera de la Llei
3/1998, segons el procediment que s�escaigui
i dins els terminis previstos a dites transitò-
ries, per iniciativa pròpia del titular, no com-
portarà el pagament de taxes.#

2.9 Per a la legalització d�activitats
instal·lacions sense llicència, segons el pro-
cediment que s�escaigui, una vegada finalit-
zats els terminis establerts a les disposicions
transitòries citades en el punt anterior, per
iniciativa pròpia del titular, la taxa a satisfer
serà equivalent al 25% de la que correspon-
dria en cas de tractar£-se de l�autorització, de
la llicència inicial o de la comunicació prè-
via#

2.10 Per a legalització d�activitats i
instal·lacions sense llicència, segons el pro-
cediment que s�escaigui, en compliment
d�una ordre de l�administració, la taxa a satis-
fer serà igual a la que correspondria per la
tramitació de l�autorització inicial, de la
llicència inicial o de la comunicació prèvia. #

2.11 En el cas de desestiment d�una
sol·licitud d�autorització o llicència d�activi-
tats o instal·lacions en qualsevol de les seves
modalitats, sempre que es manifesti expressa-
ment abans de la seva resolució, la taxa a
satisfer serà el 50% de la quota corresponent.#

§ Pessetes#

Epígraf 3r. Concessió de llicències d�ocupació de la
via pública#
3.1. Construcció de barracons i quioscos

a la via pública per a venda, exposi-
ció o similars§ #

3.2. Construcció de marquesines§ #
3.3. Tanques i closes de protecció, ponts,

bastides i similars§ #
3.4. Col·locació de grues torre, ascensors

i altres aparells per a la construcció§ #
3.5. Claveguerons§ #
3.6. Construcció de cartelleres. Per mòdul

de 3 x 4§ #
3.7. Per cada metre quadrat de superfície

amb publicitat sobre lones§ 5.445#
3.8 Per cada instal·lació de gran rètol llu-

minós a la coberta d�un edifici§ 108.960#

§ Pessetes#

3.9 Per cada llicència d�ocupació de la
via pública: 
a tots els elements annexos prece-
dents, llevat del 3.7, 3.8 i 3.9, cal
aplicar£-hi una única tarifa de 22.665
ptes§ #

Epígraf 4t. Inspecció d�execució d�obres#
4.1. Per la inspecció de l�execució d�o-

bres a la via pública i per la recepció
d�aquestes cal abonar les taxes
següents:§ #

a) Connexions ordinàries i reparacions de
qualsevol mena a la via pública, per
unitat§ 5.580#

b) Obres per noves instal·lacions a la via
pública, per hm o fracció§ 22.415#

4.2. Per la realització d�assajos de la qua-
litat de les obres s�han d�abonar les
taxes següents:§ #

a) Obres a la via pública de reparació i
connexió, per unitat§ 6.455#

b) Obres a la via pública per noves
instal·lacions. Segons els assajos practi-
cats, amb un mínim per hm o fracció § 22.315#

c) Obres de construcció, reconstrucció o
supressió de guals, per unitat§ 7.725#

d) Obres de construcció o reconstrucció
de voreres, per cada 25 m2 o fracció§ 7.725#

4.3 Per la inspecció de l�execució d�obres
majors practicada a instància particu-
lar, incloent£-hi el reconeixement d�edi-
ficis existents a l�efecte de determinar£-
ne l�antiguitat:§ #
£- Per informe § 10.890#
£- Per informe certificat§ 16.345#

Epígraf. 5è. Tramitació d�expedients contradictoris de
ruïna#

Per la tramitació de cada expedient § 311.610#

Epígraf 6è. Gestió urbanística#
6.1. Per la tramitació de projectes de

reparcel·lació i compensació, l�import a satis-
fer es determinarà segons la fórmula següent:#

1.089.850 ptes. + (0�003 . CLP)#
CLP = compte de liquidació provisional

contingut en el projecte de reparcel·lació o
compensació aprovat definitivament.#

6.2. Per la tramitació de projectes de nor-
malització, l�import a satisfer es determinarà
segons la fórmula següent:#

272.460 ptes. + (0�003 . CLP)#
CLP = compte de liquidació provisional

contingut en el projecte de reparcel·lació o
compensació aprovat definitivament.#
Epígraf 7è. Parcel·lacions#

Superfície total de la finca sobre parts no
afectades per sistemes generals o locals.#

Categoria de la via pública§ A§ B§ C§ D#

Per m2 de superfície, ptes.§ 80§ 64§ 48§ 38#

A l�efecte de l�aplicació d�aquesta taxa, als
carrers de les categories E i F els serà aplica-
da la corresponent a la categoria D. Si  la
parcel·lació està inclosa en un procediment
de llicència d�obra major, es farà d�ofici.#

§ Pessetes#

Epígraf 8è. Actes de gestió i planejament urbanístic#
1) Senyalització d�alineacions i rasants§ #

§ Pessetes#

Sobre el terreny:§ #
Una direcció:§ 43.250#
Per cadascuna de les altres§ 11.780.#

Sobre un plànol:§ #
Una direcció§ 6.615#
Per cadascuna de les altres§ 1.960#

2) Partions, amb millora sobre el terreny,
incloent£-hi el lliurament del plànol i l�infor-
me corresponents.#

Cal satisfer el preu públic segons les fór-
mules següents:#

Terrenys:#
Preu = 410(8L +10V+100), amb un mínim

de 67.395 ptes.#
L = longitud perímetre per partionar en

hm.#
V = nre. de vèrtexs del perímetre#
Solars:#
Preu = 710 (S+4V+40), amb un mínim de

48.145 ptes.#
S = superfície en ha#
V= nre. de vèrtexs de la poligonal envol-

tant#
del perímetre que defineix el terreny#
Edificis:#
Preu = 75 (L +40Vx100), amb un mínim

de 48.900 ptes.#
L = longitud perímetre per partionar en m#
V  nre. de vèrtexs del perímetre#
3) Amidaments amb les dades suficients

per determinar la superfície en projecció
horitzontal ocupada per l�àrea que cal mesu-
rar, en què els límits estan perfectament defi-
nits per la partió corresponent, que s�ha de
tarifar independentment.#

Terrenys plans:#
Preu = 710 (S+4V+40), amb un mínim de

48.900 ptes.#
S = superfície en ha.#
V = nre. de vèrtexs de la poligonal envol-

tant del perímetre que defineix el terreny. En
cas que els terrenys tinguin una topografia
trencada que no permeti fer£-hi observacions
superiors a 200 m, s�ha d�incrementar el preu
aplicant£-hi un coeficient de l�1,50.#

Solars limitats per vials i partions definits
físicament:#

Preu = 85 (S+10V +100), amb un mínim
de 48.900 ptes.#

S = superfície en m2.#
V = nre. de vèrtexs de la poligonal envol-

tant del perímetre que defineix el solar.#
Edificis. Per cada planta de l�edifici amb

perímetre diferent, amb especificació del
nombre de plantes i l�altura en metres sobre
el terreny:#

Preu = 275 (S+10V+50), amb un mínim de
48.900 ptes.#

S = superfície en m2.#
V = nre. de vèrtexs de la poligonal envol-

tant del perímetre que defineix l�exterior de
la planta.#

4) En cas que la mesura es refereixi a
terrenys de superfície superior a 5 ha, solars
de superfície superior a 2.500 m2 i edificis
de superfície en planta superior a 2.000 m2 o
d�alçària de més de 10 plantes, la tarifació de
taxa s�ha de fer segons els criteris establerts
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en les tarifes d�honoraris dels professionals
competents i aprovades, en cada cas, per
decret de l�Alcaldia.#

5) Taxació de solars i terrenys#
El preu que cal satisfer és la que resulta

d�aplicar la fórmula següent:#
Preu = 250 + 0,0057 V#
on V és el valor de la taxació expressat en

pessetes.#
6) Taxació d�edificis#
El preu que cal satisfer és el que resulta

d�aplicar la fórmula següent:#
Preu = 495 + 0,014 V#
on V és el valor de la taxació expressat en

pessetes.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.4#

RECOLLIDA D�ESCOMBRARIES I SERVEIS ESPECIALS DE
NETEJA VIÀRIA#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que disposen l�article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases de règim local i, específica-
ment, l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals i de conformitat amb els articles 15 i
19 de la mateixa Llei, s�estableixen  taxes pel
servei de recollida de deixalles sòlides domi-
ciliàries (urbanes, industrials o comercials); la
recollida de mobles i estris domèstics; la
recollida i el transport de terres i runes; el
transport de residus especials; la col·locació i
l�estacionament de contenidors a la via públi-
ca per a la recollida de runes i enderrocs, així
com la prestació de serveis especials de nete-
ja que es regeixen pels articles 20 a 27 de la
Llei 39/1988.#

I. TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES
SÒLIDES DOMICILIÀRIES#

Article 2n#
Fet imposable#

1. Constitueix el fet imposable la prestació
del servei de recepció obligatòria de recolli-
da domiciliària d�escombraries i residus
sòlids urbans dels locals o establiments on es
fan activitats industrials, comercials, artísti-
ques i de serveis i que pertanyin a la catego-
ria i les especificacions que estableix l�article
5 apartat segon.#

2. Per a la qualificació dels diferents tipus
de residus sòlids urbans cal atenir£-se a allò
que disposen les ordenances municipals de
neteja vigents.#

3. En tot cas, la prestació del servei obliga-
tori a què fan referència els dos apartats ante-
riors no inclou els residus de tipus industrial,
les runes d�obres, els detritus humans, les
matèries i els materials contaminants, corro-
sius o perillosos o les matèries i els materials
la recollida o l�abocament dels quals reque-
reixen l�adopció de mesures higièniques o de
seguretat especials. #

4. Els locals o establiments que disposin
del sistema de recollida pneumàtica estaran
sotmesos als mateixos criteris que la resta de
subjectes passius pel que fa a l�estimació de

la taxa del servei de recollida, amb la distin-
ció que seran al seu càrrec les despeses origi-
nades pel manteniment de les instal·lacions
comunitàries, definides pel tram comprès des
de la comporta d�abocament fins a les vàlvu-
les seccionadores de la xarxa de transport.#

Tanmateix, les despeses originades per
reparacions d�avaries provocades pel mal ús
de les instal·lacions seran repercutides subsi-
diàriament als causants de l�anomalia. #
Article 3r#
Subjecte passiu.#

Són subjectes passius contribuents les per-
sones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l�article 33 de la Llei general tri-
butària que ocupen o utilitzen els locals
situats en llocs, places, carrers  o vies públi-
ques en què es presta el servei, sigui a títol de
propietari, sigui a títol d�usufructuari, d�arren-
datari o qualsevol altre.#

2. A l�efecte de l�aplicació d�aquesta taxa,
i per raó del tipus d�activitat, els diferents
locals s�agrupen d�acord amb el barem
següent, referenciat en la classificació de
l�impost sobre activitats econòmiques (IAE):#

§ Barem#

a) Garatges i aparcaments de vehi-
cles de tracció mecànica§ #
Epígraf 751.1: garatges§ 0,42 Kg/m2#
Epígraf 751.2: aparcaments subte-
rranis i pàrquin § 0,42 Kg/m2#
Epígraf 751.3: guarda de vehicles
en solars o terrenys sense edificar§ 0,42 Kg/m2#
Epígraf 615.1: comerç a l�engròs
de vehicles, motocicletes § 4,20 Kg/m2#
Epígraf 654.1: venda de vehicles a
motor§ 2,40 Kg/m2#
Epígraf 691.2: locals de reparació
de vehicles a motor § 0,75 Kg/m2#

b) Grup 943: consultes i clíniques
d�estomatologia i odontologia
amb superfície inferior a 300 m2§ 7,50 Kg/m2#
Grup 945: consultes i clíniques
veterinàries amb superfície infe-
rior a 300 m2§ 7,50 Kg/m2#

c) Hotels, hospitals, clíniques i assi-
milats§ #
Grup 681: hotels i motels amb
menjador§ 14,00 Kg/m2#
Grup 682: hostals i pensions amb
menjador§ 14,00 Kg/m2#
Grup 684: hotels£-apartaments
amb menjador§ 14,00 Kg/m2#
Epígraf 687.1 a 687.4: campa-
ments turístics§ 14,00 Kg/m2#
Epígraf 941.1 i 941.2: hospitals§ 14,00 Kg/m2#
Grup 943: consultes i clíniques
d�estomatologia i odontologia
amb superfície igual o superior a
300 m2 § 4,20 Kg/m2#
Grup 945: consultes i clíniques
veterinàries amb superfície igual o
superior a 300 m2§ 4,20 Kg/m2#

d) Centres de comerç mixt§ #
Epígraf 661.1: grans magatzems§ 14,00 Kg/m2#
Epígraf 661.2: hipermercats§ 14,00 Kg/m2#

§ Barem#

Epígraf 661.3: magatzems popu-
lars§ 14,00 Kg/m2#
Epígraf 662.1: economats i coope-
ratives de consum§ 14,00 Kg/m2#

e) Supermercats§ #
Epígraf 647.3: superserveis (sala
vendes entre 120 m2 i 400 m2)§ 24,00 Kg/m2#
Epígraf 647.4: supermercats (sala
vendes superior a 400 m2)§ 24,00 Kg/m2#

f) Els restaurants, bars, establiments
de begudes, cafès i locals en els
quals es venen o degusten pro-
ductes alimentaris cuinats§ #
Epígraf 671.1 a 671.5: restaurants§ 24,00 Kg/m2#
Epígraf 673.1 I 673.2: bars§ 24,00 Kg/m2#
Epígraf 672.1 a 672.3: cafeteries§ 24,00 Kg/m2#
Grup 675: quioscos a la via públi-
ca§ 24,00 Kg/m2#
Grup 676: xocolateries, gelateries
i orxateries§ 24,00 Kg/m2#

g) Les oficines, despatxos, organitza-
cions religioses no dedicades al
culte i els no previstos en cap dels
apartats següents§ 4,20 Kg/m2#
Grup 682: hostals i pensions
sense menjador§ 7,50 Kg/ m2#
Grup 681: serveis d�allotjament
en hotels i motels sense menjador
§ 7,50 Kg/m2#
Grup 684: serveis d�allotjament
en hotels£-apartaments sense men-
jador§ 7,50 Kg/m2#
Epígraf 647.2: autoserveis (sala de
vendes inferior a 120 m2)§ 14,00 Kg/m2#

Article 4t#
Responsables#

Han de respondre solidàriament de les
obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es referei-
xen els articles 38 a 40 de la Llei general tri-
butària.#
Article 5è#
Locals no subjectes#

1. No estan subjectes a la taxa de recollida
obligatòria de residus sòlids urbans els locals
a què es refereix l�apartat 1r. de l�article 2 la
superfície dels quals és inferior a 60 m2, que
eliminen un volum diari de deixalles de 60
litres com a màxim i que no estan inclosos en
les categories c), d), e) i f) a què fa referència
l�apartat 2n. de l�article tercer.#

2. Igualment, no estan subjectes a la taxa
de recollida obligatòria d�escombraries
aquells locals de nova construcció que per-
tanyen a la persona o a l�entitat promotora de
l�edificació, es troben desocupats i no han
estat objecte d�alta en algun dels serveis de
subministrament d�aigua, electricitat o gas.#

3. Els locals on s�exerceixin activitats
incloses dins la secció 2a. de les Tarifes de
l�impost sobre activitats econòmiques i els
locals desocupats no estan sotmesos a aques-
ta taxa. #

4. No obstant allò que es preveu en l�apar-
tat anterior, tots aquells professionals que
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exerceixin una activitat del mateix caràcter
sota la forma de persona jurídica o entitat de
l�article 33 de l�LGT, els quals, en el cas d�e-
xercir la mateixa activitat a títol individual, es
trobessin inclosos en algun dels grups o epí-
grafs de la secció 2a. de les Tarifes de l�im-
post sobre activitats econòmiques, rebran, a
l�efecte de la present taxa el mateix tracta-
ment que els professionals de la secció 2a.
esmentada.#

5. Igualment, no estaran subjectes a la taxa
els locals que gestionin per si mateixos la
recollida d�escombraries i presentin la justifi-
cació corresponent.#
Article 6è#
Bonificacions#

1. Gaudeixen d�una bonificació del 75%
de la quota, que es retorna un cop satisfet el
rebut corresponent i a proposta del Sector de
Manteniment i Serveis, a aquells establiments
que guardin el contenidor subministrat per
l�Ajuntament dins del seu local d�acord amb
els horaris de recollida establerts per les
Ordenances municipals de neteja o disposin
d�un sistema de compactació mecànica que
els permeti disminuir el volum original entre
dos i quatre vegades.#

2. Gaudeixen d�una bonificació del 75%
de la quota, i en les mateixes condicions, els
establiments les dependències dels quals dis-
posin d�instal·lacions per a la recollida selec-
tiva d�escombraries i/o compostatge in situ de
la matèria orgànica.#

3. Les activitats incloses dins el grup 675
esmentat en la lletra g) de l�apartat 4 de l�arti-
cle anterior considerats com a �activitat de
temporada� (quioscos de venda de gelats,
etc.), gaudiran d�una bonificació del 50% de
la quota corresponent sempre que l�activitat
esmentada sigui exercida durant un període
màxim de sis mesos dins el mateix any natu-
ral.#
Article 7è#
Base imposable#

1. La taxa és liquidada per unitat de local.#
2. Pel que fa a les galeries comercials i

d�alimentació o els centres privats d�alimen-
tació, cada lloc de venda es considera com
un local.#

3. Els locals destinats conjuntament a acti-
vitats industrials, comercials o de servei i
d�habitatge han de tributar exclusivament per
la superfície destinada efectivament a aques-
tes activitats.#

4. Els locals en què s�exerceixen conjunta-
ment diverses activitats han de tributar per
l�activitat a la qual correspongui la quota més
gran.#
Article 8è#
Tipus impositiu#

La quota única anual serà de 17.930 ptes.#
Article 9è#
Correccions de la quota#

Amb relació a la classe d�activitat, segons
la classificació que estableix l�article 3r. i la
superfície del local, les quotes que cal satisfer
en concepte de taxa resulten de multiplicar

les tarifes assenyalades en l�article anterior
pels coeficients següents:#

§ Coeficient#

a) Fins a 60 m2 de superfície§ #
Locals dels grups d),e) i f) § 2,5#
Locals del grup c) § 3,5#

b) De 61 m2 a 200 m2 de superfície§ #
Locals dels grups a) i  b) i g)§ 1,0#
Locals dels grups d) e) i f)§ 3,0#
Locals del grup c)§ 3,5#

c) Per als locals de 201 m2 a 1.000 m2 de
superfície cal aplicar el coeficient que s�ob-
tingui d�afegir al mòdul que correspondria a
un local de superfície inferior a 200 m2 de la
mateixa categoria el resultat de l�operació
següent: #

Superfície del local £- 200/N#
En què N = 4.800 per als locals del grup a)

i els que tributin pels epígrafs 615.1 i 653.1
de l�IAE; N = 800 per als locals dels grups b) i
g) i N = 200 per als locals dels grups c), d) ,e)
i f).#

d) Per als locals de 1.001 m2 en endavant,
s�aplicarà la fórmula anterior utilitzant com a
superfície del local el valor establert de
1.000.#

e) Els locals amb superfície superior a 150
m2 estan obligats a fer una declaració de
producció d�escombraries en el termini de
dos mesos a partir de l�entrada de vigor d�a-
questa Ordenança. Als locals que incomplei-
xin l�obligatorietat de presentar la declaració
indicada se�ls aplicarà el barem descrit en
l�article 3.2 al cost unitari de 17.930 ptes. per
tona o volum equivalent.#
Article 10è#
Facultats d�inspecció#

A fi de comprovar el volum de deixalles
efectivament produït per cada local, l�Ajunta-
ment pot dur a terme en qualsevol moment
les inspeccions corresponents als subjectes
passius respectius mitjançant procediments
aleatoris de mostra que serviran com a prova
per a l�estimació de la producció mitjana
anual, i pot aplicar, si escau, les liquidacions
oportunes amb les sancions corresponents.#
Article 11è#
Període impositiu#

Constitueix el període impositiu l�any
natural o fracció, reductible per trimestres en
primera ocupació o possessió per qualsevol
títol.#
Article 12è#
Acreditació#

1. Per primer cop, quan s�inicia l�ocupació
o possessió del local subjecte a aquesta taxa;
s�ha de prorratejar per trimestres naturals o
fracció.#

2.Posteriorment, la taxa s�acredita el dia 1
de gener. En el cas de baixa per cesament en
l�exercici de l�activitat, les quotes es prorrate-
jaran per trimestres naturals, amb dret a
devolució, si s�ha satisfet la quota integra
anual, i la baixa s�ha produït abans de l�1
d�octubre.#
Article 13è#

Autoliquidació#
Els subjectes passius han de practicar l�au-

toliquidació de la quota corresponent al pri-
mer acreditació d�acord amb el termini, la
forma i els efectes previstos per l�Ordenança
fiscal general.#

II. Taxes per altres serveis#
Article 14è#
Fet imposable#

1. Constitueix el fet imposable la prestació
del servei de conducció, transport, aboca-
ment i manipulació de les deixalles sòlides,
urbanes, industrials o comercials; la recollida
de mobles i estris domèstics; la recollida i el
transport de terres i runes; el transport de
residus especials; la col·locació i l�estaciona-
ment de contenidors a la via pública per a la
recollida de runes i enderrocs, i la prestació
de serveis especials de neteja.#

2. A l�efecte d�allò que disposa el paràgraf
anterior tenen la consideració de:#

A) Deixalles sòlides urbanes, industrials o
comercials:#

a) Residus, cendres i escòries no contami-
nants produïts per les fàbriques, tallers i
magatzems.#

b) Cendres produïdes per instal·lacions de
calefacció central en els edificis; terres, mate-
rials procedents de demolicions i deixalles
d�obres, si el volum és superior a 20 litres.#

c) Qualsevol material residual que, d�a-
cord amb el contingut o la forma de presen-
tació, es pugui qualificar com a atípic, de
conformitat amb allò que estableixen les
ordenances de la neteja.#

d) Qualsevol material residual urbà que
d�acord amb el contingut, el volum, el pes, la
quantitat de lliurament diari, la humitat o
altres circumstàncies, a criteri dels serveis
municipals, no pot ser objecte de la recollida
de les deixalles urbanes.#

B) Mobles i estris domèstics:#
a) Mobiliari i elements d�embalatge.#
b) Roba, calçat i estris domèstics.#
c) Qualssevol altres productes anàlegs.#
C) Terres i runes:#
a) Terres, pedres i materials similars provi-

nents d�excavacions.#
b) Residus resultants de treballs de cons-

trucció, de demolició i d�enderrocament i, en
general, tots els que sobren d�obres majors i
menors.#

c) Qualsevol material residual assimilable
als anteriors i els que, en circumstàncies
especials, determini l�Alcaldia.#

D) Residus especials:#
a) Detritus d�hospitals, clíniques, centres

assistencials, i laboratoris farmacèutics i
d�anàlisis clíniques, excepte els radioactius.#

b) Animals morts de pes superior a 30 kg.#
c) Deixalles i fems produïts pels escorxa-

dors, laboratoris, casernes, parcs urbans i
altres establiments públics o privats.#

d) Productes procedents de decomís.#
E) Serveis especials de neteja.#
a) Neteja de solars i descàrregues a la via

pública.#
b) Prestació de serveis especials de neteja.#
c) Neteja de voreres.#
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d) Retirada de pancartes, banderoles, car-
tells, pintades i altres elements publicitaris
similars.#

e) Reg de zones privades.#
3. La utilització dels serveis referits en

aquest article és optativa. Consegüentment,
els particulars i les empreses poden fer direc-
tament, pel seu compte, les activitats esmen-
tades, d�acord amb les normes de policia que
hi siguin aplicables, sempre que s�hagi
sol·licitat i obtingut l�autorització correspo-
nent en els casos procedents.#

En tot cas, els establiments productors de
residus industrials o comercials i residus
especials han de presentar una declaració de
la quantitat i la composició dels residus pro-
duïts.#

En cas que, per negligència de l�obligat,
els serveis municipals executin subsidiària-
ment qualsevol servei o activitat recollits per
aquesta Ordenança, els treballs són a càrrec
de l�obligat, i cal aplicar£-los les tarifes assen-
yalades per a la prestació optativa.#

4. Així mateix, també té caràcter optatiu la
utilització del servei d�eliminació municipal
per a aquelles deixalles sòlides la recollida
de les quals no ha estat realitzada pel servei
municipal, en el qual cas cal comunicar al
Centre Gestor de Neteja la destinació dels
productes que s�han d�eliminar. 5. La presta-
ció dels serveis de recollida i d�eliminació de
les deixalles sòlides urbanes industrials, en
les diferents facetes de lliurament dels pro-
ductes al servei de #

recollida o de lliurament a la planta, als
centres de transferència o eliminació munici-
pals o a l�abocador, queda supeditada al fet
que els productes referits no puguin pertorbar
aquesta recollida o eliminació per causa d�un
excés d�humitat, per toxicitat, per inflamabili-
tat o per altres característiques.#

En conseqüència, per beneficiar£-se de
qualsevol de les modalitats dels serveis ante-
riors cal sol·licitar prèviament l�autorització
municipal, que és emesa pel Centre Gestor
de Neteja.#

El pagament de la taxa corresponent té
implícita l�autorització per a l�aprofitament
de la via pública, segons indicacions reflecti-
des en l�Ordenança de la neteja, per
col·locar£-hi contenidors per a runes i ende-
rrocs, per la qual cosa no cal la sol·licitud
prèvia a aquest pagament. #
Article 15è#
Obligats al pagament#

Estan obligats al pagament d�aquestes
taxes les persones naturals o jurídiques que
sol·licitin el servei, excepte pel que fa a la
col·locació de contenidors i sacs de runes a
la via pública; en aquest cas l�obligat al paga-
ment és l�industrial transportista encarregat
del trasllat i la descàrrega del contenidor i/o
sac.#
Article 16è#
Base de càlcul.#

1. La base imposable és determinada pel
pes, pel volum i per la classe de les deixalles
extretes, pel nombre dels elements de recolli-

da emprats, per la freqüència del servei, per
la utilització respectiva del vehicle o pel
volum de matèries abocades.#

2. En la col·locació de contenidors per a
runes i enderrocs a la via pública la base
imposable és fixada pel nombre de llicències
atorgades per a la instal·lació dels conteni-
dors al carrer.#
Article 17è#
Tarifes#

§ Pessetes#

1. Servei especial de recollida domicilià-
ria de mobles, estris domèstics o simi-
lars§

#

£- Mitjançant col·locació i retirada d�un
contenidor d�11 m ubicat a la via
pública, excloent£-ne la càrrega d�a-
quest§

17.590#

£- Servei porta a porta de recollida de
residus a comerços i locals, amb vehi-
cle de caixa oberta i càrrega manual,
fins a 1 m3 per lliurament§

2.160#

£- Per cada m3 de sobrevolum recollit
en un mateix lliurament§

1.190#

Servei especial de recollida domiciliària de mobles i
estris domèstics, des del vestíbul de l�immoble#

£- Vehicle sencer§ 29.825#
£- Fins a 3/4 del vehicle§ 22.645#
£- Fins a 1/2 del vehicle§ 14.910#
£- Fins a 1/4 del vehicle§ 7.735#
£- 1 unitat de menys d�1 m3§ 3.865#

Servei especial de recollida domiciliària de mobles i
estris domèstics, des de qualsevol habitatge de l�im-
moble#

£- Vehicle sencer§ 37.610#
£- Fins a 3/4 del vehicle§ 28.210#
£- Fins a 1/2 del vehicle§ 20.365#
£- Fins a 1/4 del vehicle§ 9.960#
£- 1 unitat de menys d�1 m3§ 6.090#

2. Neteja de solars i recollida de runes i
materials a la via pública§

#

a) Equip compost de pala carregadora i 4
camions de caixa oberta.§

#

£- Per cada hora.§ 42.230#
b) Equip manual compost de 3 operaris i

camió de caixa de 9 m3.§
#

£- Per cada hora§ 11.610#
£- Tractament. Per tona§ 3.390#

3. Recollida transport i tractament de resi-
dus hospitalaris. Grup II.§

#

Forma de presentació:§ #
a) Bosses de galga segons norma, dintre

de recipients de 240 litres.§
#

Per cada recipient de 240 litres o frac-
ció:§

#

£-D�1 a 3 elements§ 2.390#
£-De 4 a 10 elements§ 1.430#
£-D�11 a 20 elements§ 1.340#
£-A partir de 21 elements§ 1.070#

b) Bosses de galga segons norma dintre
de contenidor de 12 m en centres§

#

Per cada contenidor o fracció, recolli-
da, transport i tractament§

38.850#

4. Recollida, transport i tractament de les
deixalles. Per tona o fracció§

#

Per la revisió anual dels vehicles espe-
cials homologats d�empreses particu-
lars de recollida industrial. Per vehicle.§

2.910#

Recollida i tractament de deixalles indus-
trials per mes:#

Element§ Bujol§ Bujol§ Bujol§Contenidor#

Contenció servei
diari§ 120 l.§ 240 l.§ 330 l.§ 1.100 l.#

(âdhuc els diu-
menges)§ 10.500§15.260§17.890§ 38.060#

Servei diari
(excepte els diu-
menges)§ 8.925§12.970§15.205§ 32.350#

Servei tres
cops/setmana§ 4.515§ 6.560§ 7.690§ 16.365#

§ Pessetes#

En el cas que els residus tinguin com
destinació una instal·lació de tracta-
ment diferent al trasvàs o al P.I.B. s�a-
plicarà una correcció per excés de
kilometratge.§ #
£- Per cada Km d�increment§ 520#

5. Per la tramitació de l�homologació
dels vehicles especials d�empreses
particulars de recollida industrials.§ #
Per vehicle§ 38.560#

6. Tractament de deixalles.§ #
Lliurament de deixalles sense contin-
gut de matèria orgànica al dipòsit
controlat§ #
£- Per tona o fracció§ 6.970#
En el cas de serveis especials on
incloguin el lliurament de matèria
orgànica, s�aplicarà el següent incre-
ment de tarifa.§ #
£- Per tona o fracció§ 625#
Lliurament de deixalles que requerei-
xin l�obertura de rases§ #
£- Per tona o fracció§ 11.825#
Lliurament de deixalles sense contin-
gut de matèria orgànica a la planta de
trasvassament§ #
£- Per tona o fracció§ 8.300#
En el cas de serveis especials on
incloguin el lliurament de matèria
orgànica, s�aplicarà el següent incre-
ment de tarifa§ #
£- Per tona o fracció§ 625#
En tots els casos en què els residus
lliurats tinguin com a destinació final
el dipòsit controlat i la densitat d�a-
quests sigui menor de 0,3 tones/m3
quedaran subjectes a la següent
correcció de tarifa per sobrevolums§ #
£- Per tona o fracció§ #
£- Densitat entre 0 i 0,1§ 26.000#
£- Densitat entre 0,11 i 0,2§ 13.000#
£- Densitat entre 0,21 i 0,3§ 6.500#

7.Servei de Punts Verds.§ #
Lliurament de runes o banals per par-
ticulars.Màxim 500 kg§ Gratuït#
Lliurament de runes o banals per
industrials§ #

a) En cas de que el punt verd no disposi
de sistema de pesatge§ #
Exclusivament runes:§ #
£- Vehicles amb un PMA fins a 1.500

kg§ 780#
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§ Pessetes#

£- Vehicles amb un PMA comprès
entre 1.501 i 2.500 kg§ 1.250#

£- Vehicles amb un PMA comprès
entre 2.501 i 3.400 kg§ 1.900#

£- Vehicles amb un PMA de 3.500 kg§ 2.700#
£- Residus banals:§ #
£- Vehicles amb un PMA fins a 1.500

kg§ 1.400#
£- Vehicles amb un PMA comprès

entre 1.501 i 2.500kg§ 2.100#
£- Vehicles amb un PMA comprès

entre 2.501 i 3.400 kg§ 3.600#
£- Vehicles amb un PMA de 3.500 kg§ 5.300#
Els sobrevolums a partir de 5 m3 tin-
dran un recàrrec de 1.100 ptes. per
cada m3 en excés.§ #

b) Punts verds que disposin de sistema
de pesatge§ #
£- Lliurament de runes§ 2,90 Ptes/kg#
£- Lliurament de banals§ 9,40 Ptes/kg#
£- Lliurament mixt runes/banals§ 6,10 Ptes/kg#
£-Lliurament de residus especials:§ #
£-Unitat de pneumàtic tipus turisme
(fins a 4 unitats per lliurament)§ 85 Ptes/kg#

£-Unitat de pneumàtic tipus furgoneta
(fins a 4 unitats per lliurament)§ 125 Ptes/kg#

£-Unitat de pneumàtic tipus camió (fins
a 2 unitats per lliurament)§ 360 Ptes/kg#

£-Unitat de pneumàtic tipus tractor
(fins a 2 unitats per lliurament)§ 680 Ptes/kg#

8. Prestació de serveis especials de nete-
ja (es consideren 2 hores de desplaça-
ment per a la prestació del servei)§ #
£-Escombrada manual de manteniment
amb vehicle auxiliar (1 operari)§ 4.580/h#

£-Accions diverses brigada manual
composta de 3 operaris i 1 camió de
caixa de 9 m3§ 11.620/h#

£-Equip de neteja amb aigua a pressió
compost de 3 operaris i 1 vehicle cis-
terna d�11,5 m§ 14.710/h#

£-Equip de neteja amb aigua a pressió
compost de 2 operaris i 1 vehicle
auxiliar§ 6.825Ptes/h#

£-Equip de reg mecànic a pressió com-
post de 2 operaris i 1 màquina rega-
dora§

11.450Ptes/
h#

£- Reg mecànic de calçades amb
camió d�11,5 m3§ 9.250/h#

£-Equip d�escombrada mixta compost
de 4 operaris i 1 màquina escombra-
dora d�aspiració§ 19.820/h#

£-Equip d�escombrada mecànica com-
post d�1 operari i 1 màquina escom-
bradora d�aspiració§ 11.755/h#

9. Servei especial de recollida de residus
sòlids urbans§ #
Recollida de bosses§ #
Correspon a la recollida de deixalles
dipositades en bossa homologada
dins l�itinerari habitual de recollida
fins a una quantitat màxima de 500 l
per lliurament§ #
£- Preu per tona recollida§ 16.490#
£- Preu per cada 500 l o fracció§ 825#
£-Recollida amb contenidor§ #

§ Pessetes#

Inclou col·locació i buidat d�elements
de contenció necessaris per a recolli-
des extraordinàries no incloses en el
servei obligatori§ #
£- Moviment contenidor de 10 m3§ 16.840/tn#
£- Moviment contenidors de 5 m3§ 14.880/tn#
Recollida mitjançant contenidor de
1.100l:§ #
£- Instal·lació i retirada d�elements de

contenció§ 4.600#
£- Recollida i eliminació per unitat de

contenidor§ 1.320#
Recollida mitjançant contenidors de
2.400 l:§ #
£- Instal·lació i retirada d�elements de

contenció§ 9.010#
£- Recollida i eliminació per unitat de

contenidor§ 2.800#
£- Instal·lació i retirada d�elements de

contenció§ 2.930#
£- Recollida i eliminació per unitat de

contenidor§ 710#
Recollida mitjançant contenidors de
3.100 litres:§ #
£- Instal·lació i retirada d�elements de

contenció§ 11.775#
£- Recollida i eliminació per unitat de

contenidor§ 3.630#
Servei especial de recollida comercial
de paper/cartró a domicili. De dilluns
a divendres:§ #
£- Per cada desplaçament per recollir

lliuraments amb un volum comprès
entre 120lts i 330lts § 6.890#

£- Per cada desplaçament per recollir
lliuraments amb un volum comprès
entre 330lts i 1 m3§ 4.420#

Recollida mitjançant bujol de 240
litres:§ #
Serveis especials de recollida de dei-
xalles de festes i actes públics mit-
jançant lliurament i posterior retirada
de caixes de cartró de 120 lts.§ #
Per unitat§ #
£- Fins a 10 caixes§ 1.610#
£- Fins a 20 caixes§ 1.300#
£- Fins a 50 caixes§ 1.090#

10.Desplaçament de contenidors§ #
£- Canvi d�ubicació de qualsevol tipus

de contenidors incloent esborrat, i
repintat, de la senyalització i trasllat
del contenidor§ 15.110#

£- Per cada contenidor addicional de la
mateixa ubicació§ 7.845#

£- Preu unitari per la retirada i posterior
recol·locació de qualsevol tipus de
contenidor amb motiu de festes,
obres i activitats diverses al carrer§ 9.550#

11. Per la reposició de mobiliari urbà
(sense incloure£-hi la retirada de l�ele-
ment malmès ni el transport del nou)§ #
£- Contenidors d�escombraries de

1.100 l. Per unitat§ 66.380#
£- Contenidors d�escombraries de

2.400 l. Per unitat§ 198.900#
£- Contenidors d�escombraries de

3.200 l. Per unitat§ 225.420#

§ Pessetes#

£- Unitat de bústia per a recollida
pneumàtica§ 233.070#

£- Iglús fins a 3 m3. Per unitat§ 92.970#
£- Papereres fins a 70 l . Per unitat§ 17.400#
(Servei especial de reposició de mobi-
liari urbà (comprèn la retirada de l�e-
lement malmès i la substitució per
una nova unitat):§ #
£- Contenidor d�escombraries de 1.100

l. Per unitat§ 87.770#
£- Contenidor d�escombraries de 2.400

l. Per unitat§ 223.380#
£- Contenidor d�escombraries de 3.200

l. Per unitat§ 250.920#
£- Unitat de bústia per a recollida

pneumàtica. Per unitat§ 278.460#
£- Contenidor de brossa neta fins a 3

m3. Per unitat§ 113.730#
£- Papereres fins a 70 l. Per unitat§ 28.790#
£- Transformació de voreres per a la

reubicació de contenidors. Preu uni-
tari de la formació o anul·lació d�un
encaix a la vorera, amb recomposi-
ció de la vorada i rebaixament del
paviment, per a qualsevol tipus de
contenidor§ 108.630#

£- Per cada unitat de contenidor afegit
a la mateixa ubicació§ 27.230#

12. Servei especial de senyalització de
contenidors§ #
Pintat d�ubicació de contenidors de
1.100 l. Per una ubicació fixa o alter-
nativa segons grafia actualment en ús:§ #
£- Preu unitari quan el pintat és dins la

programació dels treballs§ 5.530#
£- Preu unitari quan el pintat requereix

el desplaçament exprés de l�equip§ 15.705#
Pintat d�ubicació de contenidors de
2.400£- 3.200 l i per a la recollida
selectiva§ #
Correspon al pintat de les franges de
delimitació de la zona reservada,
sobre calçada o sobre vorera§ #
£- Preu unitari quan el pintat es fa dins

la programació dels treballs§ 3.400#
£- Preu unitari quan el pintat requereix

el desplaçament exprés del vehicle§ 14.050#
£- Esborrat de senyalització de conteni-

dor:§ #
£- Preu unitari quan l�esborrat es fa

dins la programació dels treballs§ 3.460#
£- Preu unitari quan l�esborrat reque-

reix el desplaçament exprés de l�e-
quip§ 14.115#

13 . Servei especial de rentat de conteni-
dors§ #

£- Preu unitari de l�esborrat de qualse-
vol tipus de pintada sobre conteni-
dors dins la programació d�aquests
treballs§ 3.460#

£- Preu unitari del rentat interior i exte-
rior de contenidors de 1.100£- 2.400£-
3.200 l amb suport d�un vehicle
amb aigua a pressió dins la progra-
mació d�aquests treballs§ 1.120#

£- Preu unitari del rentat manual exte-
rior de contenidors tipus iglú, dins
la programació d�aquests treballs§ 805#
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§ Pessetes#

£- Quan l�actuació tingui caràcter
exprés s�afegirà el cost del desplaça-
ment§ 10.080#

14. Retirada de pancartes, cartells i esbo-
rrat de pintades i grafits§ #

£- Retirada de pancartes. Per actuació§ 19.685#
£- Retirada de cartells. Per actuació§ 9.830#
£- Esborrat de pintades i grafits. Per m2§ 14.505#
£- Per cada m2 o fracció extra sobre la

mateixa actuació§ 3.730#

15. Utilització de la via pública per a la
col·locació de contenidors i sacs
d�obres i enderrocs§ #

£- Per l�homologació prèvia de l�em-
presa corresponent comercialitzado-
ra de contenidors i sacs d�obres i
enderrocs a la via pública de la ciu-
tat§ 62.350#

£- Contenidors de més de 2 m3 de
capacitat amb placa sense soldar al
contenidor§ #

Per llicència i any§ 27.115#
£- Amb placa soldada al contenidor

per llicència i any§ 15.690#
£- Contenidors multiús fins a 1,9 m3

amb placa fixa al contenidor. Per
llicència i any§ 4.300#

£- Contenidors d�un sol ús fins a 1,9
m3 amb marca identificativa fixa al
contenidor per llicència i conteni-
dor§ 500#

Per utilització del servei de grua per
al trasllat de contenidors:§ #

£- Contenidors de més de 2 m3 de
capacitat§ 27.500#

£- Contenidors fins a 1,9 m3 de capaci-
tat § 13.600#

Article 18è#
Acreditació#

1. Les quotes pel servei voluntari de reco-
llida de deixalles sòlides industrials s�acredi-
ten en el moment de l�inici de la prestació, i
són percebudes semestralment mitjançant la
liquidació corresponent.#

2. Les prestacions voluntàries de caràcter
periòdic es consideren instades de nou per a
la temporada següent i per a les successives,
llevat que hi hagi una petició que n�indiqui el
contrari.#

3. La taxa corresponent a la col·locació a
la via pública de contenidors per a runes i
enderrocs s�acreditarà anualment mitjançant
el lliurament d�un distintiu, que el contenidor
ha de dur col·locat mentre estigui ocupant la
via pública.#

III. INFRACCIONS I VIGÈNCIA#

Article 19è#
Infraccions#

Cal atenir£-se al allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general.#
Article 20è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de

desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener de 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.5#

CLAVEGUERAM#

Article 1r#
Disposicions generals#

D�acord amb allò que disposa l�article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases de règim local i, específicament,
l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals,
i de conformitat amb els articles 15 i 19 de la
mateixa Llei, s�estableixen taxes per la presta-
ció del servei de clavegueram que es regei-
xen pels articles 20 a 27 de la Llei 39/1988.#

I. CLAVEGUERAM#

Article 2n#
Fet imposable#

El fet imposable està determinat per la
prestació dels serveis següents: per l�activitat
de vigilància especial, per la de neteja,
explotació, conservació i desenvolupament
de la xarxa municipal de clavegueram amb
independència, en tots els casos, de la inten-
sitat i la freqüència amb què s�utilitzi.#
Article 3r#
Subjectes passius#

1. La taxa recaurà sobre:#
a) Els titulars beneficiaris de contractes de

subministrament de xarxes domiciliàries d�ai-
gua.#

b) Els titulars dels aprofitaments privats
d�aigües subterrànies.#

c) En els serveis de caràcter voluntari, el
subjecte passiu serà directament el peticiona-
ri.#

2. Això no obstant, en el supòsit de l�apar-
tat a) anterior, les entitats subministradores
són obligades tributàries en substitució del
contribuent al pagament de la taxa que incor-
poraran el seu import a la facturació del con-
sum.#
Article 4t#
Responsables#

1. Respondran solidàriament de les obliga-
cions tributàries del subjecte passiu, les per-
sones físiques i jurídiques a què es refereixen
els articles 37 a 41 de la Llei 230/1963, gene-
ral tributària, modificada per la Llei 25/1995,
de 20 de juliol.#

2. Seran responsables subsidiaris els admi-
nistradors de les societats i els síndics, inter-
ventors o liquidadors de fallides, concursos,
societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l�abast que assenyala l�article 40 de la
Llei general tributària.#
Article 5è#
Bases#

1. Constituiran la base per a l�exacció de
la taxa:#

a) En el subministrament domiciliari
d�aigües, el volum d�aigua consumit, mesurat
pel comptador.#

b) En l�aprofitament privat de les aigües
subterrànies procedents de pous, el volum
del cabal, el qual podrà estar determinat d�a-
cord amb la potència en quilovat dels motors
d�acció de les bombes d�elevació de les
aigües subterrànies, d�acord amb la fórmula
següent :#

Q = 300.000 P/h + 20#
en la qual �Q�, expressat en metres

cúbics/any, representa el cabal, �P� la potèn-
cia en quilovatts (kW) i �H� la profunditat
mitjana de l�aqüífer expressada en metres.#

c) En l�aprofitament privat de les aigües
subterrànies procedents d�una mina, el volum
del cabal mesurat pel mètode químic de dilu-
ció.#

2. Quan en els casos b) i c) de l�apartat
anterior, hi hagués disconformitat dels sub-
jectes passius amb les bases fixades per l�Ad-
ministració, s�establiran a càrrec seu uns
registres permanents que podran ser limní-
grafs o comptadors de cabals.#

3. En el cas d�avaria del comptador de
cabal d�aigua la qual no sigui notificada a
l�Administració, la base imposable per a l�e-
xacció que correspon al període de temps de
no£-funcionament del comptador, es determi-
narà, bé per la fórmula alternativa de la
potència, bé segons el consum enregistrat per
l�última lectura anotada a la llibreta del
comptador.#
Article 6è#
Tipus impositiu.#

1. El tipus de gravamen serà de 19,65 pes-
setes per metre cùbic de consum d�aigua
sobre la base definida en l�article anterior.#

2. En funció del tram de consum mensual
de l�abonat, el tipus s�afecta dels coeficients
següents:#

a) Consum mensual igual o inferior a 12
metres cúbics: 1#

b) Consum mensual superior a 12 metres
cúbics: 1,5#

3. En el cas d�usos domèstics d�aigua i
sempre que el nombre de persones per habi-
tatge sigui superior a quatre, el primer tram
de consum a que fa referència l�apartat 2 s�ha
d�incrementar en 3 metres cúbics per mes per
cada persona addicional que hi convisqui.#
Article 7è#
Obligació de contribuir#

L�obligació de contribuir neix amb la pres-
tació del servei, considerat com a annex i
indispensable per a l�ús dels estatges i locals,
que està especialment provocat per al benefi-
ci d�aquests i per la possibilitat d�abocament
a les instal·lacions municipals de sanejament.#
Article 8è#
Declaració i recaptació#

1. La recaptació de la present taxa es farà
mitjançant la incorporació del seu import al
rebut de subministrament d�aigua.#

2. Les empreses subministradores declara-
ran i liquidaran a l�Administració municipal
les quantitats recaptades, estant obligades al
pagament de les quantitats corresponents a
l�aplicació de la taxa que no hagin repercutit
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en llurs abonats, llevat el que preveu l�apartat
3 següent.#

3. Si el titular beneficiari del contracte de
subministrament de la xarxa domiciliària de
l�aigua es nega a satisfer la quota de la taxa a
l�empresa subministradora, aquesta quedarà
exonerada del deute tributari i donarà comp-
te de la negativa, suficientment provada, a
l�Administració municipal, la qual procedirà
a girar la liquidació corresponent.#

I. TREBALLS DE NETEJA, INSPECCIÓ I CONTROL#

Article 9è#
Fet Imposable#

Constitueix el fet imposable l�execució
dels treballs de neteja, inspecció i control
prestats pels serveis de clavegueram. #
Article 10è#
Subjectes passius#

Tenen la consideració de subjectes passius
d�aquesta taxa totes les persones físiques o
jurídiques que utilitzin o aprofitin els serveis
de clavegueram en benefici particular com a
suport necessari de les seves activitats. #
Article 11è#
Quantia#

La quantia de la taxa s�establirà d�acord
amb els conceptes que figuren a continuació:#

§ Pessetes#

Hora o fracció d�equipament mixt d�aspira-
ció£-impulsió amb recirculació i dotació de 3
operaris§ 21.420#

Hora o fracció d�equipament mixt d�aspira-
ció£-impulsióconvencional i dotació de 3
operaris§ 17.595#

Hora o fracció d�equipament aspirador per
transport pneumàtic de 4 operaris§ 24.330#

Hora o fracció d�equipament d�inspecció
mitjançant càmera de TV amb dotació de 2
operaris§ 15.400#

Hora o fracció d�equipament d�inspecció
amb furgoneta tipus 4L o similar i dotació
de 2 operaris§ 6.885#

Hora o fracció d�equipament d�inspecció
amb furgó i dotació de 2 operaris§ 7.090#

Hora o fracció de peó£-conductor addicional§ 2.805#

Hora o fracció d�oficial addicional§ 2.705#

Hora o fracció de capatàs addicional§ 3.060#

Hora o fracció d�encarregat de zona addi-
cional § 3.875#

Hora o fracció d�encarregat addicional§ 4.745#

Article 12è#
Obligació de pagament#

L �obligació de pagament neix en el
moment en què se sol·licita formalment el
servei.#
Article 13è#
Data d�aprovació i vigència#

La present Ordenança, aprovada definiti-
vament pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de

gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#
Disposició addicional#

Als efectes de l�aplicació de l�apartat 3 de
l�article 6è. s�estarà a allò que la Generalitat
de Catalunya estableixi reglamentàriament en
relació a la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d�or-
denació, gestió i tributació de l�aigua.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.6#

MERCATS#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que disposa l�article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases de règim local i, específica-
ment, l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals, i de conformitat amb els articles 15 i
19 de la mateixa Llei, s�estableixen taxes per
l�ús dels béns i les instal·lacions municipals
dels mercats i pels serveis inherents, que es
regeixen pels articles 20 a 27 de la Llei
39/1988.#

2. En cas d�obertura de nous mercats o
remodelació dels actuals se�n determinarà
expressament la qualificació, com també les
taxes aplicables d�acord amb els costos de
construcció.#
Article 2n#
Fet Imposable#

1. Està determinat pel gaudi i l�aprofita-
ment dels llocs o locals dels mercats munici-
pals, per la realització d�obres a les parades i
per la prestació dels serveis establerts.#

2. Estan gravats l�adjudicació o autoritza-
ció de l�ús dels diversos espais de domini
públic als mercats i la renovació de les auto-
ritzacions o permisos a aquest efecte; el
gaudi i l�aprofitament dels llocs, i les trans-
missions de la titularitat del dret d�ús, en els
casos previstos per les ordenances munici-
pals generals; l�execució d�obres a les para-
des, la utilització dels serveis que es presten
en els mercats i la realització de fotocòpies,
els acaraments de fotocòpies de documents, i
l�elaboració de certificats o altres documents
a instància de particulars.#
Article 3r#
Subjectes passius#

Estan obligades al pagament dels drets i les
taxes regulats per aquesta Ordenança les per-
sones que es beneficiïn especialment dels
serveis esmentats, o bé les que els provoquin
o els sol·licitin.#
Article 4t#
Responsables#

Han de respondre solidàriament de les
obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refe-
reixen els articles 37 a 41 de la Llei 230/1963
general tributària.#
Article 5è#
Exempcions i bonificacions#

No es poden acceptar altres exempcions

ni bonificacions que les establertes per la Llei
i les previstes per aquesta Ordenança. #
Article 6è#
Bases#

S�estableix com a base per a la percepció
d�aquests drets i taxes la utilitat que els ser-
veis referits reporten als usuaris o, altrament,
el seu cost general.#
Article 7è#
Tarifes#

1. Pels aprofitaments i serveis regulats per
aquesta Ordenança, cal satisfer les taxes que
s�indiquen en la tarifa annexa.#

2. Per l�expedició o renovació dels permi-
sos o de les autoritzacions en els usos o apro-
fitaments subjectes a licitació, cal aplicar
com a tipus les taxes establertes en les tarifes
sense que en cap cas el preu de la rematada
pugui ser inferior al tipus.#
Article 8è#
Règim dels serveis complementaris#

Mercats zonals i especials.#
1. Són a càrrec dels titulars de llicències

d�ús en els mercats:#
a) Els serveis de conservació i manteni-

ment dels edificis i les instal·lacions.#
b) Els serveis de vigilància i neteja interior

dels mercats.#
c) El servei de recollida, extracció, trans-

port i eliminació d�escombraries.#
d) El consum general del mercat d�aigua,

gas i electricitat.#
e) Els consums d�aigua, gas electricitat i, si

s�escau, altres subministraments de cada
parada.#

f) Els tributs que s�escaiguin per raó de
l�activitat. #

g) Les despeses per fer front a la realització
de serveis complementaris, així com les que
fan referència a la promoció i animació
comercial i que hagin estat aprovades pel
Consell d�Administració de l�Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelona.#

h) La instal·lació, reposició i control dels
sistemes contra incendis, la desinsectació,
desratització i desinfecció dels mercats. #

2. Els serveis extraordinaris de conservació
i manteniment dels edificis i instal·lacions
s�han d�abonar mitjançant el procediment
que per a cada cas s�estableixi, llevat del
supòsit que siguin executats pels mateixos
titulars dels llocs de venda, amb l�autoritza-
ció municipal prèvia i mitjançant o no apor-
tació de l�Institut Municipal de Mercats de
Barcelona.#

3. El servei de recollida, extracció, trans-
port i eliminació d�escombraries el pot dur a
terme: #

a) Directament, de manera col·lectiva, els
titulars dels llocs de venda, mitjançant la
contractació a qualsevol empresa que sigui
concessionària del servei, amb l�autorització
municipal prèvia.#

b) L�Ajuntament de Barcelona o l�Institut
Municipal de Mercats mitjançant el paga-
ment pels titulars dels llocs de venda o para-
da de la taxa trimestral que s�indica en l�an-



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració Local¢

¢28 / 12 / 1999¢Núm. 310 / Pàg. 70¢

nex de tarifes.#
Els titulars de les parades del mercat domi-

nical de llibres i d�encants del mercat de Sant
Antoni i de la fira de Bellcaire han de satisfer
la part proporcional als dies setmanals per-
mesos de funcionament.#

4. Les parades fusionades per a la venda
que formin establiments, sempre que es tracti
d�un mateix titular i que la fusió hagi estat
autoritzada per l�Institut Municipal de Mer-
cats encara que satisfacin dos o més cànons
de concessió, han d�abonar la taxa d�escom-
braries per parada, reduïda d�acord amb el
nombre de parades fusionades segons l�esca-
la següent:#

Nombre de parades fusio-
nades§ 2§ 3§ 4§ 5 o més#

Coeficient reductor sobre
el total de parades§ 0,25§0,30§0,35§ 0,40#

Article 9è#
Naixement de l�obligació de contribuir#

L�obligació tributària neix per l�adjudica-
ció o autorització de l�ús dels llocs o locals
dels mercats, per realització de les obres i per
la utilització dels serveis. Per a les autoritza-
cions d�ús, l�obligació es considera acredita-
da per trimestres naturals complerts per part
dels qui són titulars al començament de cada
període.#
Article 10è#
Gestió, liquidació i recaptació#

1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a
les quals es refereix aquesta Ordenança que
tinguin caràcter regular i continuat són objec-
te de les liquidacions trimestrals correspo-
nents. A l�efecte de l�aplicació d�aquesta
Ordenança, es considera parada cadascun
dels llocs de venda del mercat, les parades
especials i les dels ambulants.#

Tindran consideració tributària pròpia: els
autoserveis, els polivalents en règim de
venda d�autoservei i les galeries comercials.#

2. En els altres casos, la liquidació, l�ha de
practicar l�Institut Municipal de Mercats de
Barcelona d�acord amb les disposicions d�a-
questa Ordenança i de l�Ordenança general.#

3. Les taxes s�han de satisfer:#
a) En els casos d�expedició o renovació

dels permisos o de les autoritzacions per uti-
litzar els llocs de venda, espais, locals o
patents, en el termini de quinze dies naturals
a comptar des de la notificació de l�atorga-
ment i, en tot cas, abans d�iniciar£-ne l�ús. En
les autoritzacions d�obres, el mateix termini a
comptar de la notificació de l�atorgament del
permís i, en tot cas, abans d�iniciar£-les.#

b) En els casos de taxes periòdiques,
durant el primer mes del trimestre natural del
període corresponent, en els terminis esta-
blerts per l�Ordenança general.#

c) En la utilització dels serveis, simultània-
ment a la prestació.#

4. El titular que pretengui traspassar els
seus drets haurà d�acreditar el pagament de
tots els deutes acreditats i exigibles per part
de l�Administració, en relació amb l�objecte
de la cessió, durant els quatre darrers anys,

fins a la fi del trimestre natural que corres-
pongui a la data de sol·licitud del canvi de
nom.#

El titular que pretengui traspassar inter
vivos els seus drets, i la denominació del lloc
de venda objecte de traspàs no estigui previs-
ta en el quadre de l�epígraf II.1, haurà de pre-
sentar una declaració, conjuntament amb el
cessionari, i acreditar fefaentment el preu de
la transmissió. Tot això, sense exclusió de la
facultat de la inspecció de comprovar els
valors pels mitjans establerts en l�article 52
de la Llei general tributària, que estableix:#

1. El valor de les rendes, productes i altres
elements del fet imposable podran ser com-
provats per l� Administració d�acord amb els
mitjans següents:#

a) Capitalització o imputació de rendi-
ments al percentatge que la Llei de cada tri-
but assenyali, o estimació pels valors que
figurin en els registres oficials de caràcter fis-
cal. #

b) Preus mitjans en el mercat.#
c) Cotitzacions en els mercats nacionals i

estrangers. #
d) Dictamen de perits de l�Administració.#
e) Taxació pericial contradictòria.#
f) Qualssevol altres mitjans que específica-

ment es determinin en la Llei de cada tribut. #
2. El subjecte passiu podrà, en tot cas, pro-

moure la taxació pericial contradictòria en
correcció dels altres procediments de com-
provació fiscal de valors assenyalats en l�a-
partat anterior.#

3. Les normes de cada tribut reglamenta-
ran l�aplicació dels mitjans de comprovació
assenyalats en l�apartat anterior i d�exigibilitat
dels deutes als successors en la titularitat,
d�acord amb l�article 72 de la Llei esmenta-
da, com també amb allò que estableix l�Or-
denança fiscal general respecte als successors
del deute tributari.#
Article 11è#
Infraccions i sancions#

1. Cal atenir£-se a allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general.#

2. Les infraccions són sancionades amb
una multa, d�acord amb la quantia autoritza-
da per la legislació vigent.#

3. La imposició de sancions no és obsta-
cle, en cap cas, per a la liquidació i el cobra-
ment de les taxes acreditades i no prescrites,
ni per a la facultat de declarar la revocació o
caducitat de l�autorització d�ús, d�acord amb
allò que disposen les ordenances generals
municipals.#

4. L�Administració pot declarar vacant el
lloc o la parada si el cessionari no ha abonat
les taxes en els terminis preceptius a con-
seqüència d�un canvi de titularitat o d�una
adjudicació mitjançant subhasta.#
Article 12#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#

ANNEX#

TARIFES#

Epígraf I. Mercats centrals #
Són mercats centrals el Mercat de Fruites i

Hortalisses, el Mercat Central del Peix, el
Mercat Central de Carns i el Mercat Central
de la Flor.#

Es regeix per la normativa específica de
l�empresa mixta Mercados de Abastecimien-
tos de Barcelona, SA. L�Ajuntament percebrà
les taxes previstes per aquesta Ordenança, i
Mercabarna les que procedeixin d�acord amb
la reglamentació esmentada. #

1. Mercat central de Fruites i Hortalisses.
Adjudicació i utilització de les parades#

1.1. Adjudicació. Per l�expedició d�autorit-
zacions o permisos per aquest concepte s�a-
bonaran a l�Ajuntament les taxes següents:#

§ Pessetes#

Llocs de venda grans (pavellons A, B, F)§ 1.768.270#

Llocs de venda mitjans (pavellons C, D, E,
G)§ 1.485.490#

Llocs de venda petits (pavelló G)§ 1.128.720#

1.2. Per la utilització dels llocs s�abonaran
directament a Mercabarna les quotes que
s�escaiguin.#

1.3. Les transmissions inter vivos que sig-
nifiquin permuta de llocs de venda satisfaran
la taxa de 57.750 pessetes en concepte de
despeses de tramitació.#

2. Mercat Central del Peix. Adjudicació i
utilització de les parades#

2.1. Adjudicació. Per l�expedició d�autorit-
zacions o permisos per aquest concepte, s�a-
bonaran a l�Ajuntament les taxes següents:#

§ Pessetes#

Llocs fixos § 3.300.000#
Llocs per a aplegadors§ 1.249.330#

2.2. Per la utilització dels llocs de venda,
s�abonaran directament a Mercabarna les
quotes que procedeixin. #

2.3. Les transmissions inter vivos que sig-
nifiquin permuta de llocs de venda satisfaran
la taxa de 57.750 pessetes en concepte de
despeses de tramitació.#

3. Mercat Central de Carns#
Aquest mercat, com a annex de l�escorxa-

dor de la unitat alimentària de Barcelona, es
regula per les disposicions específiques de
Mercabarna, SA.#

4. Mercat Central de la Flor. Adjudicació i
utilització de parades#

4.1. Adjudicació. Per l�expedició d�autorit-
zacions o permisos per aquest concepte, s�a-
bonaran a l�Ajuntament les taxes següents:#

£- Llocs normals per a flor o planta, acces-
soris de floristeria i elements auxiliars,
12.770 ptes. per m2.#

£- Llocs situats a la planta alta, 3.680 ptes.
per m2.#

4.2. Per la utilització dels llocs de venda,
s�abonaran directament a Mercabarna les
quotes que procedeixin.#

4.3. Les transmissions inter vivos que sig-
nifiquin permuta de llocs de venda satisfaran
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la taxa de 57.750 pessetes en concepte de
despeses de tramitació.#
Epígraf II. Mercats zonals#
Prescripcions#

Primera. Els Mercats Zonals es classifiquen
en 1a., 2a. i 3a. categoria.#

Són de 1a. categoria els mercats de l�Aba-
ceria, Boqueria, Carmel, Concepció, Gal-
vany, Hostafrancs, la Llibertat, la Mercè, Les-
seps, Montserrat, el Ninot, Sagrada Família,
Sant Antoni, Santa Caterina, Sants, Besòs, el
Clot i Provençals. #

Són de 2a. categoria els mercats de la Bar-
celoneta, les Corts, l�Estel, Felip II, la Gui-
neueta, el Guinardó, Horta, Sant Andreu,
Sant Gervasi, Sant Martí, Sarrià, la Unió i
Tres Torres.#

Són de 3a. categoria els mercats del Bon
Pastor, Canyelles, el Carme, Ciutat Meridia-
na, Núria, el Port, Trinitat, la Vall d�Hebron i
Vallvidrera.#

Segona. Segons la denominació, els llocs
es classifiquen en les classes A i B.#

Es consideren llocs de venda de classe A
els de menjar i beure, especialitats, queviu-
res, pesca salada, peix fresc, marisc, carnisse-
ries, cansaladeries, xarcuteries i venda d�em-
botits, aviram i caça, adrogueries, congelats i
dietètica, despatxos de pa, d�altres especiali-
tats, d�articles de neteja, de plantes i flors,
autoserveis, superserveis, oficines o agències
bancàries, caixers automàtics i ambulants de
peix, com també els especials.#

Es consideren llocs de venda de classe B
els de despulles, ous, fruites i hortalisses, gel,
conserves, colonials, llegums i cereals, els
dipòsits£-magatzems, les places de pàrquing i
els pagesos. #

Adjudicació i utilització de llocs de venda:#
1. La taxa per l�expedició d�autoritzacions

o permisos de canvi de titularitat és la especi-
ficada en els quadres següents, en pessetes
per mercat i denominació (quadre 1 annex),

llevat dels mercats i denominacions (quadre
2 annex), on s�especifica la taxa en pessetes
per m2. #

En els supòsits que el cessionari ja sigui
titular d�un altre lloc de la mateixa activitat,
quan sol·liciti el canvi de nom satisfarà el
50% de la taxa corresponent.#

En el altres supòsits s�abonarà el 20% del
valor manifestat en la declaració conjunta
que es faci entre cedent i cessionari.#

En els casos en què el cessionari ja sigui
titular d�un altre lloc de la mateixa activitat,
quan sol·liciti el canvi de nom, satisfarà el
10% del valor de la declaració.#

En els llocs de venda que expedeixin arti-
cles inclosos en més d�una denominació, en
cap cas de traspàs es liquidarà la taxa més
elevada de les denominacions.#

2. Per la utilització dels llocs, cal abonar
trimestralment les taxes següents:#

Classe § A§ B§ A§ B§ A§ B#
Categoria § 1a.§ 2a.§ 3a.#

§ Pessetes#
Parades de:§ § § § § § #

menys de 2,59 m2§ 8.895 § 6.615 § 6.615 § 5.530 § 6.025 § 5.030#
de 2,6 a 5,09 m2 § 12.700§ 9.430§ 9.430§ 7.920§ 8.610§ 7.200#
de 5,1 a 10,09 m2 § 22.200§ 12.725§18.365§ 9.440§16.670§ 8.610#
de 10,1 a 15 m2 § 33.340§ 19.100§27.605§14.195§25.025§12.915#

Classe § A§ B§ A§ B§ A§ B#
Categoria § 1a.§ 2a.§ 3a.#

§ Pessetes#
Parades de:§ § § § § § #

de 15,01 a 25 m2 § 43.320§ 24.775§35.890§18.455§32.540§16.770#
de 25,01 a 40 m2§ 57.760§ 33.030§48.130§24.785§43.800§22.615#
de 40,01 a 60 m2§ 72.210§ 41.275§60.170§31.050§54.755§28.280#
de més de 60 m2§ 80.635§ 46.325§67.395§34.775§61.375§31.645#

Resten exempts de pagament de la taxa
d�utilització dels llocs de venda, els titulars
ubicats en un mercat provisional, mentre
durin les obres de remodelació del mercat.#

Els llocs de venda amb denominacions en
règim de venda d�autoservei autoritzats abans
de l�1 de gener de 1993 han de pagar una
taxa equivalent al doble de la parada de
dimensions similars del mercat que hi corres-
pongui. Els autoritzats a partir de l�1 de gener
de 1993 abonaran per aquest concepte les
taxes següents:#

Trimestralment, ptes./ m2:#

§ 1a.§ 2a.§ 3a.#
Superfície lloc m2§ Categoria mercat#

60 fins a 119§ 2.725§ 2.315§ 1.970#
120 fins a 399§ 2.205§ 1.855§ 1.580#
400 o més§ 1.755§ 1.490§ 1.265#

Els establiments que configuren una gale-
ria comercial abonaran en concepte de taxa
per la utilització dels llocs la quantitat de:#

Trimestralment, ptes./ m2:#

Superfície/lloc m2§ Pessetes#

fins a 10 m2§ 5.035#
de 10,01 a 20 m2§ 3.020#
de 20,01 a 70 m2§ 2.690#
de 70,01 a 150 m2§ 1.900#
de 150,01 a 400 m2§ 1.510#
més de 400 m2§ 1.235#

3. Per l�ús del servei del fred a les cambres
frigorífiques, se satisfarà trimestralment la
taxa de 7.415 ptes. per m3 ocupat.#

En el cas que s�autoritzi la utilització total
d�una cambra, cal abonar trimestralment la
taxa de 4.940 ptes./ m3 i computar el volum

total de la cambra, multiplicant la superfície
per l�alçada de 2 m.#

4. Els llocs fixos i dipòsits£-magatzems que
disposin d�altells, magatzems subterranis i
similars satisfaran per aquest concepte el
25% de la taxa d�utilització que correspongui
per la superfície, d�acord amb l�activitat prin-
cipal.#

5. La taxa trimestral en concepte d�ús està
subjecta als recàrrecs següents:#

5.1. Els llocs de venda que expedeixen
articles inclosos en més d�una de les denomi-
nacions en què es classifiquen aquests arti-
cles han de satisfer la taxa més alta més el
50% de recàrrec per cadascun dels articles
inclosos en altres denominacions, excepte
aquells el permís dels quals s�atorgui en
règim d�autoservei.#

5.2. Els llocs que fan cantonada: 2.095
ptes. per cantonada i trimestre.#

5.3. Les botigues que tenen accés al públic
per l�exterior del mercat, el 25% de recàrrec.#

5.4. Els llocs de venda inclosos en una
reforma física global o sectorial i acceptada
pel 75% o més dels llocs que hi són compre-
sos i que no s�adaptin a la forma esmentada
en el termini que s�atorgui, incrementaran el
50% el cànon d� utilització des del trimestre
natural en què tingui lloc l�incompliment fins
que no s�hi adeqüin.#

6. La taxa trimestral en concepte de reco-
llida d�escombraries, és la següent:#

Parades de mercats:§ Pessetes#

fins a 10 m2§ 6.170#
de 10,01 a 15 m2§ 7.265#
de 15,01 a 25 m2§ 9.070#
de 25,01 a 40 m2§ 10.875#

Parades de mercats:§ Pessetes#

de 40,01 a 60 m2§ 13.295#
de 60,01 a 119 m2§ 24.175#
de 120 a 400 m2 § 30.205#
de més de 400 m2§ 42.295#

Epígraf III. Mercats especials#
1. Mercats dels Encants#
La taxa d�adjudicació serà l�assenyalada

en la columna A; per l�ús dels llocs se satis-
farà trimestralment la taxa de la columna B.#

§ Pessetes§Pessetes#

Parades de categoria especial§ 1.125.800§ 22.200#
Parades de 1a. categoria§ 1.013.215§ 12.700#
Parades de 2a. categoria§ 562.895§ 12.700#
Parades de 3a. categoria§ 450.320§ 9.440#

Parades ambulants del Mercat
dominical de Sant§

§ #

a)§ 200.000§ 6.410#
b)§ 300.000§ 9.430#

2. Mercats de plantes i flors i d�ocells de
La Rambla#

La taxa d�adjudicació en el Mercat de
Plantes i Flors serà de 2.000.000 ptes., per
lloc i en el d�Ocells la taxa serà de 1.600.000
ptes., per lloc; per l�ús se satisfarà, trimestral-
ment, la taxa corresponent a una parada de
classe A de superfície equivalent d�un mercat
de primera categoria.#

3. Fira de Bellcaire.#
3.1 Per l�expedició d�autoritzacions anuals

de patents de venedor de la Fira de Bellcaire,
es satisfarà la taxa de 7.000 ptes/ m2 .#

3.2 Les transmissions inter vivos satisfaran
les taxes següents:#

Llocs de subhastes: 7.000 ptes/ m2#
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Botigues: 36.000 ptes/ m2#
Botigues bars: 54.000 ptes/ m2#
Llocs llevadissos: 18.000 ptes/ m2#
3.3 Les transmissions inter vivos de pares a

fills satisfaran el 15% de la taxa.#
3.4 Les transmissions inter vivos entre còn-

juges satisfaran el 15% de la taxa.#
3.5 Els canvis de titularitat mortis£-causa

satisfaran el 15% de la taxa.#
Aquesta bonificació, serà d�aplicació sem-

pre i quan es sol·liciti el canvi de titularitat
dins el termini d�1 any des de la data de
defunció.#

3.6 Per la utilització dels llocs de venda al
detall es satisfaran les taxes següents:#

§ Pessetes/ m2 / mes#
fins a  5 m2§ 1.960#
de 5,01 a 10 m2.§ 694#
de 10,1 a 20 m2 § 520#
de 20,1 a 30 m2 § 364#
de més de 30 m2 § 316#
Bars i cafeteries § 992#

3.7 Per les parades ambulants i provisio-
nals a extingir, se satisfarà la taxa de 245
ptes. per metre lineal i dia. #

3.8 Les parades de 20 m2. dedicades a
subhasta satisfaran la taxa de:#

Dilluns 5.000 pessetes/dia/lloc de venda#
Dimecres 6.500 pessetes/dia/lloc de venda#
Divendres 10.000 pessetes/dia/lloc de

venda#
3.9 Les parades de 10 m2 dedicades a

subhasta satisfaran la taxa de:#
Dilluns: 2.000 pessetes/dia/lloc de venda#
Dimecres: 3.000 pessetes/dia/lloc de

venda#
Divendres: 5.000 pessetes/dia/lloc de

venda #
3.10 Les parades de 20 m2 dedicades a

subhastes, que siguin utilitzades per revene-
dors, satisfaran la taxa de 4.800 ptes. per lloc
i dia.#

3.11 Les parades de 10 m2 dedicades a
subhastes, que siguin utilitzades per revene-
dors, satisfaran la taxa de 2.400 ptes. per lloc
i dia.#

3.12 El subhastador de la fira de Bellcaire
ha de percebre de l�interessat, en concepte
de drets de subhasta, l�1% del preu de rema-
tada de les partides subhastades, i l�Ajunta-
ment també n�ha de percebre, pel mateix
concepte, un 1%. #

4. Mercat de llibres vells al carrer Diputa-
ció#

La taxa mínima d�adjudicació serà de
675.480 ptes., i per la utilització dels llocs se
satisfarà trimestralment la de 8.685 ptes. #
Epígraf IV. Obres a les parades. Mercats
zonals#

1. L�expedició de permisos o autoritza-
cions per a la realització d�obres gaudeix de
l�exempció total de les taxes durant l�any
2000.#

2. Ramal d�aigües: el cost de la instal·lació
serà a càrrec del titular de la parada.#
Epígraf V. Altres conceptes#

1. Per l�expedició d�autoritzacions de

patents de transports se satisfarà la taxa de
103.175 ptes.; i per la utilització, trimestral-
ment, la de 13.335 ptes.#

2. Per la utilització temporal, provisional i
privativa de places d�aparcament se satisfarà
la taxa mensual de 1.085 ptes./ m2.#

La persona física, jurídica o entitat enca-
rregada de l�explotació comercial de l�apar-
cament d�un mercat municipal satisfarà la
quantitat de 26.520 ptes. anuals per plaça
d�aparcament gestionada.#

3. Activitats als mercats zonals i especials.#
3.1 Amb l�autorització municipal prèvia,

les activitats de promoció de productes realit-
zades per empreses exteriors als mercats
zonals i especials pagaran:#

Mercat de la Boqueria: 18.715 ptes/dia#
Mercats de 1a. i 2a. categoria: 12.470

ptes/dia#
Mercats de 3a. categoria: 9.180 ptes/dia#
Aquesta taxa tindrà una reducció del 30%

per a aquelles promocions de durada igual o
superior als tres dies consecutius, i en el
mateix mercat. #

Aquesta taxa tindrà una reducció del 50%
per aquelles promocions que es realitzin de
forma conjunta i global en un mínim del
70% dels mercats zonals i especials.#

Per fracció de dia s�abonarà el 50% de la
taxa d�acord amb l�horari sol·licitat, sempre
que aquest sigui inferior a un espai de 3h; a
partir del qual s�aplicarà allò que estableix el
punt 3.1.#

Amb l�autorització municipal prèvia, les
activitats de distribució de publicitat de pro-
ductes realitzades per empreses exteriors als
mercats zonals i especials pagaran: 5.200
ptes. per dia o fracció i mercat.#

Amb l�autorització municipal prèvia, les
activitats de difusió de publicitat i/o informa-
ció sobre productes realitzades per mitjà de
les instal·lacions de megafonia, en els mer-
cats que en disposin, per empreses exteriors
pagaran: 5.200 ptes. per dia o fracció i mer-
cat.#

3.2. Les activitats corresponents a filma-
cions i gravacions i per impressió de fotogra-
fies de caràcter publicitari o comercial amb
finalitat lucrativa en els mercats zonals i
especials, si no produeixen alteració de la
finalitat normal de l�activitat habitual i amb
l�autorització municipal prèvia, pagaran:#

Filmacions, per dia o fracció i mercat:
78.030 pessetes.#

Fotografies, per dia o fracció i mercat:
8.315 pessetes.#

Resten exemptes d�aquesta taxa les activi-
tats corresponents a filmacions i gravacions i
per impressió de fotografies de caràcter insti-
tucional i/o per a promoció de la ciutat, del
comerç de la ciutat o dels serveis de la ciutat.#

3.3. Amb l�autorització municipal prèvia,
les activitats corresponents a la realització
d�enquestes pagaran: per dia i mercat 18.725
ptes.#

3.4. Prèvia autorització municipal pel que
fa als espais, mides, rotació d�ocupació, ele-
ments tècnics i de seguretat, característiques
dels suports i continguts dels anuncis, s�auto-
ritzarà la instal·lació de publicitat a l�interior

dels mercats.#
La quantia del preu es calcularà d�acord

amb els paràmetres següents:#

§ Per dia o fracció#

£-per a elements de cartelleria, suports gràfics adhe-
sius, banderoles i similars:#
Mercat de la Boqueria§ 305 ptes/ m2#
Mercats de 1a. i 2a. categoria§ 205 ptes/ m2#
Mercats de 3a. categoria§ 100 ptes/ m2#
£-per a elements d�opis, torretes i similars:#
Mercat de la Boqueria§ 730 ptes/ m2#
Mercats de 1a. i 2a. categoria§ 520 ptes/ m2#
Mercats de 3a. categoria§ 310 ptes/ m2#

3.5. Prèvia autorització municipal, per a la
instal·lació d�envelats o similars i la realitza-
ció de balls, concerts i representacions anàlo-
gues se satisfarà la taxa de 36.415 ptes., per
dia o fracció i mercat. L�autorització munici-
pal requerirà la presentació de la documenta-
ció assenyalada per l�IMMB a aquest efecte.#

Resten exemptes de la taxa, però no dels
requisits establerts, les organitzades per les
associacions de comerciants dels mercats.#

3.6. Queden exemptes d�aquests paga-
ments les empreses que participin en cam-
panyes de promoció dels mercats organitza-
des per l�Institut Municipal de Mercats, si hi
ha un acord previ establert al respecte.#

3.7. En tot cas, l�Administració es reserva
el dret d�autoritzar qualsevol de les activitats
aquí esmentades.#

3.8. Per l�aprofitament temporal de llocs i
espais destinats a l�ús comú del mercat, sem-
pre que disposin de la deguda autorització i
les operacions a les quals es destinin no alte-
rin la normal activitat del mercat, per la utilit-
zació se satisfarà la taxa corresponent a una
parada de la seva categoria, de superfície
equivalent al mercat que li correspongui. #

4. Canvis de titularitat:#
4.1. Mercats zonals i especials. Els canvis

de titularitat dels llocs de venda dels mercats
zonals i especials han de satisfer les taxes
següents:#

#
A) Llocs inclosos a l�epígraf II (mercats

zonals) i epígraf III (mercats especials):#
a) Les transmissions inter vivos satisfaran la

taxa especificada segons mercat i denomina-
ció. #

En el supòsit que el cessionari ja sigui titu-
lar quan sol·licita el canvi de nom d�un altre
lloc de la mateixa activitat o d�una altra acti-
vitat, i en aquest #

cas tingui com a finalitat la fusió, satisfarà
el 50% de la taxa corresponent a la denomi-
nació definitiva.#

b) Les transmissions inter vivos de pares a
fills satisfaran el 15 % de la taxa. #

c) Les transmissions inter vivos entre còn-
juges satisfaran el 15% de la taxa. #

d) Els canvis de titularitat mortis causa
satisfaran el 15 % de la taxa.#

Aquesta bonificació, serà d�aplicació sem-
pre que se sol·liciti el canvi de titularitat dins
el termini d�1 any des de la data de la defun-
ció. #

e) Els canvis de titularitat mortis causa o
inter vivos d�ambulants de pagès, a l�efecte
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fiscal, rebran el mateix tracte que els llocs de
venda de fruita i verdura del mercat on estan
situats. #

f) En el supòsit que el titular d�una patent
de pagès accedeixi a la titularitat d�un lloc fix
de fruites i verdures, prèvia renúncia a la
patent, se li aplicarà el 50% de la taxa que
correspongui segons el mercat on estigui
situat.#

g) En el supòsit que un titular d�una parada
accedeixi a la titularitat d�un dipòsit£-magat-
zem, se li aplicarà el 50% de la taxa.#

B) Supòsits no prevists en els epígrafs II i
III:#

a) Les transmissions inter vius satisfaran el
20% del valor declarat de la cessió. En cas
que el cessionari ja sigui titular, quan sol·lici-
ta el canvi de nom, d�un altre lloc de la
mateixa activitat o d�una altra activitat, i en
aquest cas tingui com a finalitat la fusió,
satisfarà el 10% del valor de la cessió.#

b) En el supòsit que un titular d�una parada
accedeixi a la titularitat d�un dipòsit£-magat-
zem, satisfarà el 10% del valor de la cessió.#

c) Les transmissions inter vius i mortis
causa de pares a fills i entre cònjuges, satisfa-
ran la taxa següent:#

Categoria§ 1a.§ 2a.§ 3a.#

A§ 126.885§ 97.305§ 88.445#
B§ 78.520§ 63.385§ 57.710#

4.2. Mercats centrals. Les transmissions
inter vivos satisfaran a l�Ajuntament la taxa
establerta per aquest concepte en l�epígraf I
d�aquesta Ordenança. Els canvis de titularitat
mortis causa satisfaran per aquest concepte el
50% de la taxa anterior. #

Aquesta bonificació, serà d�aplicació sem-
pre i que es sol·liciti el canvi de titularitat en
el termini d�1 any des de la data de la defun-
ció. #

Durant el mes d�octubre de l�any 2000,

satisfaran el 30% de la taxa establerta els
canvis de titularitat dels llocs de venda en el
Mercat Central de la Flor, sol·licitats davant
l�Ajuntament, motivats per transformació del
titular, sempre que aquest sigui persona física
en societat mercantil o cooperativa, sempre
que el cessionari sigui persona jurídica de la
qual formin part en un 85% o més el titular
cedent i els seus parents per consanguinitat o
adopció en primer o segon grau. #

Durant el període comprés entre l�1 de
juny i el 30 de novembre del 2000, els canvis
de titularitat que tinguin lloc en el Mercat
Central de Fruites i Hortalisses i el Mercat
Central de la Flor, en els quals el concessio-
nari sigui titular d�una o més autoritzacions
d�ús en el mateix mercat, satisfarà el 20% de
la taxa establerta.#

C) Supòsits d�exempció:#
5. Queden exemptes de pagament de taxa

per fusió les que es facin en els mercats
zonals durant l�any 2000.#

6. En cas de renúncia a la realització
d�una transmissió de titularitat sol·licitada en
tots els mercats, el titular cedent ha d�abonar
la quantitat de 35.355 ptes. per parada, en
concepte de despeses de tramitació.#

Aquesta mateixa quantitat per parada,
s�haurà d�abonar també, pel mateix concep-
te, en la tramitació d�expedients administra-
tius, iniciats a sol·licitud del titular, que
segons la present Ordenança, durant l�any
2000 gaudeixin d�exempció total de la taxa
establerta, o bé no en tinguin cap d�atribuïda
per aquesta.#

7. Els canvis de titularitat a favor de perso-
na jurídica, formada pel titular de la conces-
sió administrativa, el seu cònjuge i altres
familiars fins al segon grau de consanguinitat,
gaudiran d�una exempció total pel que fa a
les obligacions fiscals inherents al traspàs,
dins de l�exercici de l�any 2000.#

8. Els costos per subministraments i serveis
als mercats zonals i especials que, segons
allò que s�estableix en l�article 8è. d�aquesta
Ordenança, són a càrrec dels titulars de les
llicències, es repercutiran en la forma que
procedeixi segons els imports facturats per les
companyies respectives.#

En el supòsit que, a conseqüència de les
necessitats de consum de subministrament
dels llocs de venda d�un mercat, sigui
necessària l�ampliació de potència elèctrica o
l�augment del subministrament del cabal
d�aigua, els costos implicats seran atesos d�a-
cord amb la repercussió directa entre els con-
cessionaris del mercat, llevat dels supòsits
que formin part d�un pla general d�actuacions
en matèria de manteniment o gran remodela-
ció de mercats per al finançament dels quals
s�acordin aportacions de l�Institut Municipal
de Mercats i d�altres Institucions o entitats.#

9. En el cas de possibles convenis per a la
realització d�obres o per a la prestació de ser-
veis, o campanyes de publicitat o promoció
als mercats municipals, amb participació
econòmica dels venedors, la liquidació dels
quals s�hagi de fer per compte de l�IMMB, els
venedors satisfaran la quantitat d�un 5% de
l�import del rebut emès, en concepte de des-
peses de tramitació.#

10. Se satisfaran les taxes següents:#
£-  Per realització de fotocòpies: 5

ptes./cadascuna #
£- Per acaraments de documentació: 10

ptes./pàgina #
£- Per tramitació de certificats i altra docu-

mentació sol·licitada a instància de titular:
2.865 ptes/document#

11. Pel canvi de denominació a dietètica
dels operadors que tinguin permís provisional
de la mateixa denominació, satisfaran el 50%
de la taxa corresponent al canvi de titularitat
inter vivos de la denominació inicial.#

Mercat§ Fruites i verdures§Aviram i caça§ Carn§ Peix fresc§ Marisc§ Cansaladeria§

Xoriceria i

embotits§ Peix salat§ Queviures§ Adrogueria§ Colonials§ Especialitats#

QUADRE NÚMERO 1 (ANNEX)#

Abaceria§ 363.000§ 529.000.§ 645.000§ 678.000§ 712.000§ 645.000§ 645.000§ 744.00§ 579.000§ 579.000§ 579.000§ 690.000#

Barceloneta§ 250.000§ 328.000§ 406.000§ 485.000§ 485.000§ 406.000§ 406.000§ 578.000§ 422.000§ 422.000§ 422.000§ #

Boqueria§ 496.000§ 694.000§ 827.000§ 960.000§ 1.059.000§ 827.000§ 827.000§ 1.422.000§ 662.000§ 662.000§ 662.000§ 890.000#

B. Pastor§ 265.000§ 375.000§ 422.000§ 438.000§ 453.000§ 422.000§ 422.000§ 468.000§ 438.000§ 438.000§ 438.000§ #

Canyelles§ 537.000§ 662.000§ 1.100.000§ 700.000§ 688.000§ 1.087.000§ 837.000§ § § § § #

Carme§ 218.000§ 297.000§ 360.000§ 406.000§ 406.000§ 360.000§ 360.000§ 453.000§ 360.000§ § 360.000§ #

Carmel§ 465.000§ 667.000§ 768.000§ 809.000§ 829.000§ 768.000§ 667.000§ 809.000§ 687.000§ 687.000§ 687.000§ #

Clot§ 425.000§ 600.000§ 700.000§ 800.000§ 900.000§ 700.000§ 700.000§ 900.000§ § § § 700.000#

C. Meridiana§ 250.000§ 375.000§ 422.000§ 438.000§ 453.000§ 422.000§ 422.000§ 468.000§ 438.000§ 438.000§ 438.000§ #

Estrella§ 378.000§ 550.000§ 670.000§ 722.000§ 756.000§ 670.000§ 670.000§ 774.000§ 602.000§ 602.000§ 602.000§ #

Felip II§ 423.000§ 606.000§ 698.000§ 735.000§ 753.000§ 606.000§ 606.000§ 735.000§ 625.000§ 625.000§ 625.000§ #

Galvany§ 363.000§ 529.000§ 645.000§ 678.000§ 712.000§ 645.000§ 645.000§ 744.000§ 579.000§ 579.000§ 579.000§ #

Guinardó§ 281.000§ 375.000§ 453.000§ 468.000§ 485.000§ 453.000§ 453.000§ 563.000§ 485.000§ 485.000§ 485.000§ #

Guineueta§ 386.000§ 588.000§ 662.000§ 735.000§ 753.000§ 606.000§ 606.000§ 735.000§ 625.000§ 625.000§ 625.000§ 606.000#

Horta§ 445.000§ 647.000§ 728.000§ 768.000§ 809.000§ 728.000§ 667.000§ 809.000§ 687.000§ 687.000§ 687.000§ #
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Mercat§ Fruites i verdures§Aviram i caça§ Carn§ Peix fresc§ Marisc§ Cansaladeria§

Xoriceria i

embotits§ Peix salat§ Queviures§ Adrogueria§ Colonials§ Especialitats#

Hostafrancs§ 414.000§ 546.000§ 595.000§ 662.000§ 777.000§ 662.0000§ 662.000§ 811.000§ 579.000§ 579.000§ 579.000§ #

La Unió§ 375.000§ 422.000§ 485.000§ 547.000§ 625.000§ 515.000§ 515.000§ 703.000§ 468.000§ 468.000§ 468.000§ #

Les Corts§ 441.000§ 606.000§ 717.000§ 772.000§ 827.000§ 735.000§ 735.000§ 845.000§ 662.000§ § 662.000§ #

Lesseps§ 312.000§ 391.000§ 516.000§ 610.000§ 640.000§ 500.000§ 516.000§ 640.000§ 500.000§ 500.000§ 500.000§ #

Llibertat§ 459.000§ 606.000§ 717.000§ 772.000§ 827.000§ 735.000§ 735.000§ 882.000§ 680.000§ 680.000§ 680.000§ #

Mercè§ 546.000§ 768.000§ 829.000§ 970.000§ 1.011.000§ 889.000§ 889.000§ 1.011.000§ 869.000§ 869.000§ 869.000§ #

Montserrat§ 546.000§ 768.000§ 829.000§ 970.000§ 1.011.000§ 889.000§ 889.000§ 1.011.000§ 869.000§ 869.000§ 869.000§ #

Ninot§ 446.000§ 579.000§ 662.000§ 712.000§ 827.000§ 777.000§ 777.000§ 910.000§ 612.000§ 612.000§ 612.000§ #

Núria§ 294.000§ 441.000§ 496.000§ 515.000§ 533.000§ 496.000§ 496.000§ 551.000§ 515.000§ 515.000§ 515.000§ #

Port§ 267.000§ 356.000§ 416.000§ 490.000§ 490.000§ 445.000§ 445.000§ 593.000§ 430.000§ 430.000§ 430.000§ #

Provençals§ 505.000§ 606.000§ 667.000§ 788.000§ 829.000§ 667.000§ 667.000§ 910.000§ 667.000§ 667.000§ 667.000§ #

Sants§ 414.000§ 546.000§ 595.000§ 662.000§ 777.000§ 662.000§ 662.000§ 811.000§ 579.000§ 579.000§ 579.000§ #

Sarrià§ 297.000§ 375.000§ 468.000§ 515.000§ 547.000§ 453.000§ 468.000§ 578.000§ 453.000§ § 453.000§ #

S. Andreu§ 404.000§ 606.000§ 662.000§ 698.000§ 717.000§ 662.000§ 606.000§ 735.000§ 625.000§ 625.000§ 625.000§ #

S. Antoni§ 437.000§ 576.000§ 629.000§ 698.000§ 821.000§ 698.000§ 698.000§ 856.000§ 612.000§ 612.000§ 612.000§ #

S. Caterina§ 381.000§ 446.000§ 513.000§ 563.000§ 662.000§ 529.000§ 529.000§ 1.042.000§ 529.000§ 529.000§ 529.000§ #

S. Gervasi§ 313.000§ 390.000§ 500.000§ 578.000§ 609.000§ 500.000§ 515.000§ 640.000§ 500.000§ 500.000§ 500.000§ #

S. Martí§ 483.000§ 579.000§ 637.000§ 752.000§ 791.000§ 637.000§ 637.000§ 869.000§ 637.000§ 637.000§ 637.000§ #

S.O. Besós§ 501.000§ 618.000§ 657.000§ 772.000§ 849.000§ 676.000§ 676.000§ 869.000§ 676.000§ 676.000§ 676.000§ #

Tres Torres§ 328.000§ 422.000§ 515.000§ 578.000§ 609.000§ 500.000§ 515.000§ 640.000§ 500.000§ 500.000§ 500.000§ #

Trinitat§ 218.000§ 343.000§ 390.000§ 390.000§ 406.000§ 390.000§ 390.000§ 422.000§ 390.000§ 390.000§ 390.000§ #

Valvidrera§ 331.000§ 423.000§ 533.000§ 606.000§ 662.000§ 533.000§ § § § § § #

V. Hebrón§ 267.000§ 352.000§ 422.000§ 450.000§ 464.000§ 421.000§ 422.000§ 492.000§ 436.000§ 436.000§ 436.000§ #

Mercat§ Conserves§

Llegum i

cereals§ Ous§ Despulles§

Menjars i

begudes§ Neteja§

Despatx de

pa§ Glaç§

Llocs espe-

cials§ Botigues§

Dipòsits£-

magatzem§ Dietètica§ Congelats#

QUADRE NÚMERO 1 (ANNEX)#

Abaceria§ 595.000§ 579.000§ 298.000§ 347.000§ § § 725.000§ 331.000§ 414.000§ § § § 673.000#

Barceloneta§ 453.000§ 406.000§ 218.000§ 297.000§ 703.000§ 422.000§ § 140.000§ 265.000§ § § § 480.000#

Boqueria§ 494.000§ 678.000§ 414.000§ 496.000§ 1.323.000§ § 1.378.000§ 662.000§ § § § § 955.000#

B. Pastor§ 422.000§ 375.000§ 188.000§ 203.000§ § 422.000§ 1.406.000§ § 188.000§ § § § 434.000#

Canyelles§ § 725.000§ 600.000§ 468.000§ 1.999.000§ § 1.749.000§ § § 500.000§ § § 695.000#

Carme§ 360.000§ 328.000§ 203.000§ 218.000§ 703.000§ § 563.000§ 140.000§ § 563.000§ 218.000§ § 402.000#

Carmel§ 667.000§ 667.000§ 384.000§ 404.000§ 1.112.000§ 667.000§ 1.103.000§ § § 809.000§ § § 804.000#

Clot§ 700.000§ 700.000§ 400.000§ 550.000§ 700.000§ § § § 450.000§ § § § 795.000#

C. Meridiana§ 422.000§ 375.000§ 188.000§ 203.000§ 859.000§ 422.000§ § § 218.000§ § § § 434.000#

Estrella§ § 602.000§ 309.000§ 361.000§ 945.000§ 636.000§ 1.203.000§ 343.000§ 425.000§ § 137.000§ § 717.000#

Felip II§ 606.000§ 606.000§ 349.000§ 368.000§ § 606.000§ 1.195.000§ § 450.000§ § 368.000§ § 730.000º#

Galvany§ 595.000§ 579.000§ 298.000§ 347.000§ 910.000§ 612.000§ 992.000§ § 425.000§ § 200.000§ § 673.000#

Guinardó§ 453.000§ 468.000§ 235.000§ 250.000§ 563.000§ 453.000§ 450.000§ § § 281.000§ § § 464.000#

Guineueta§ 606.000§ 606.000§ 331.000§ 368.000§ § 606.000§ 1.103.000§ § § § § § 730.000#

Horta§ 667.000§ 667.000§ 363.000§ 404.000§ 1.112.000§ 667.000§ § § § 809.000§ 202.000§ 440.000§ 763.000#

Hostafrancs§ 595.000§ 546.000§ 331.000§ 414.000§ 1.323.000§ 781.000§ 992.000§ § 579.000§ § 331.000§ § 657.000#

La Unió§ 531.000§ 500.000§ 281.000§ 343.000§ 781.000§ § 425.000§ § 343.000§ § 400.000§ § 542.000#

Les Corts§ 680.000§ 662.000§ 331.000§ 423.000§ 1.011.000§ § 2.757.000§ 368.000§ § 919.000§ 400.000§ § 767.000#

Lesseps§ 484.000§ 484.000§ 250.000§ 297.000§ 813.000§ 516.000§ 937.000§ § § 547.000§ 156.000§ § 605.000#

Llibertat§ 698.000§ 680.000§ 349.000§ 423.000§ 1.066.000§ 698.000§ § § 533.000§ § § § 767.000#

Mercè§ 829.000§ 829.000§ 465.000§ 606.000§ § 910.000§ 950.000§ § § § 445.000§ § 965.000#
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Mercat§ Conserves§

Llegum i

cereals§ Ous§ Despulles§

Menjars i

begudes§ Neteja§

Despatx de

pa§ Glaç§

Llocs espe-

cials§ Botigues§

Dipòsits£-

magatzem§ Dietètica§ Congelats#

Montserrat§ 829.000§ 829.000§ 465.000§ 606.000§ § 910.000§ 1.516.000§ § § § § § 965.000#

Ninot§ 629.000§ 579.000§ 363.000§ 446.000§ 1.158.000§ 877.000§ 1.654.000§ 496.000§ 546.000§ § 340.000§ § 707.000#

Núria§ 496.000§ 441.000§ 221.000§ 239.000§ § 496.000§ § § § § 202.000§ § 510.000#

Port§ 445.000§ 401.000§ 223.000§ 252.000§ § 445.000§ 515.000§ § 223.000§ § 207.000§ § 485.000#

Provençals§ 708.000§ 667.000§ 404.000§ 505.000§ 3.639.000§ 708.000§ 1.103.000§ § § 990.000§ 465.000§ 450.000§ 783.000#

Sants§ 595.000§ 546.000§ 331.000§ 414.000§ 992.000§ § § 331.000§ 414.000§ § 165.000§ § 657.000#

Sarrià§ 453.000§ 438.000§ 218.000§ 297.000§ 766.000§ § 781.000§ § 265.000§ 680.000§ 125.000§ § 511.000#

S. Andreu§ 606.000§ 625.000§ 368.000§ 404.000§ 919.000§ 606.000§ 827.000§ § 404.000§ § § § 693.000#

S. Antoni§ 629.000§ 576.000§ 349.000§ 437.000§ 1.048.000§ § 1.135.000§ 1.048.000§ 524.000§ § § § 693.000#

S. Caterina§ 546.000§ 513.000§ 331.000§ 381.000§ 1.042.000§ 595.000§ 1.489.000§ 446.000§ 563.000§ § 595.000§ § 558.000#

S. Gervasi§ 485.000§ 485.000§ 250.000§ 297.000§ 859.000§ 515.000§ § § § § 78.000§ § 574.000#

S. Martí§ 676.000§ 637.000§ 386.000§ 483.000§ 1.158.000§ § § § § 984.000§ 444.000§ § 747.000#

S.O. Besós§ 714.000§ 657.000§ 444.000§ 501.000§ 1.737.000§ 772.000§ § 193.000§ § 965.000§ 501.000§ § 767.000#

Tres Torres§ 500.000§ 485.000§ 250.000§ § 938.000§ 515.000§ § § § 547.000§ § § 574.000#

Trinitat§ 390.000§ 343.000§ 172.000§ 188.000§ 781.000§ 375.000§ § § § 563.000§ 156.000§ § 386.000#

Vallvidrera§ § § § § 956.000§ § § § § § 129.000§ § 601.000#

V. Hebrón§ 422.000§ 422.000§ 224.000§ 239.000§ § 422.000§ 1.406.000§ § § 781.000§ 155.000§ § 445.000#

QUADRE NÚMERO 2 (ANNEX)#

Mercat§ Fruites i verdures§ Aviram i caça§ Carn§ Peix fresc§ Marisc§ Cansaladeria§Xoriceria i embotits§ Peix salat§ Queviures#

Concepció§ 110.000 ptes/m2§ 130.000 ptes/m2§ 140.000 ptes/m2§ 180.000 ptes/m2§ 180.000 ptes/m2§ 165.000 ptes/m2§ § 160.000 ptes/m2§ 153.000 ptes/m2#

Sda. Família§ 90.000 ptes/m2§ 120.000 ptes/m2§ 140.000 ptes/m2§ 180.000 ptes/m2§ 165.000 ptes/m2§ 175.000 ptes/m2§ 175.000 ptes/m2§ 200.000 ptes/m2§ #

Mercat§ Adrogueria§ Colonials§ Conserves§ Llegum i cereals§ Ous§ Despulles§Menjars i begudes§ Neteja§ Despatx de pa#

Concepció§ § § 150.000 ptes/m2§ 175.000 ptes/m2§ 120.000 ptes/m2§ 120.000 ptes/m2§ 180.000 ptes/m2§ § 170.000 ptes/m2#

Port§ § § § § § §fins 30 m2 80.000 ptes/m2

de 30,01 m2 o més 40.000 ptes/m2§

#

Sda. Família§ 180.000 ptes/m2§ 180.000 ptes/m2§ 180.000 ptes/m2§ 180.000 ptes/m2§ 120.000 ptes/m2§ 100.000 ptes/m2§fins 30 m2 180.000 ptes/m2

de 30,01 m2 o més 90.000 ptes/m2§

80.000 ptes/m2#

Sants§ § § § § § § § § 150.000 ptes/m2#

Mercat§ Glaç§ Llocs especials§ Botigues§Dipòsits£-magatzem§ Dietètica§ Especialitat§ Congelats§ Places d�aparcament§ Autoservei#

Boqueria§ § § §de 5 a 31 m2 40.000 ptes

de 31,01 m2 o més 25.000 ptes/m2§

§ § § #

Concepció§ 40.000 ptes/m2§ § § 40.000 ptes/m2§ § § 175.000 ptes/m2§ 25.000 ptes/m2§ #

Clot§ § § § 35.000 ptes/m2§ § § § § #

Sant Antoni§ § § § 40.000 ptes/m2§ § § § § #

Sda. Família§ § 120.000 ptes/m2§ 150.000 ptes/m2§ § § § 175.000 ptes/m2§ § 40.000 ptes/m2#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.7#

TAXES PER SERVEIS D�INSPECCIÓ I PREVENCIÓ
SANITÀRIA#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que disposa l�article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases de règim local i, específica-
ment, l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals i de conformitat amb els articles 15 i
19 de la mateixa Llei, s�estableixen taxes per
la prestació de serveis d�inspecció i preven-
ció sanitàries que es regeixen pels articles 20
a 27 de la Llei 39/1988.#
Article 2n#
Fet imposable#

Constitueixen el fet imposable:#
1. La prestació dels serveis de salubritat

pública i ambiental relativa a la tinença de
gossos.#

2. Els serveis de prevenció sanitària rela-
tius a la recollida de gossos, recollida d�ani-
mals morts i serveis higiènics.#

3. Inspecció prèvia a l�expedició de certifi-
cats sanitaris pel comerç de productes ali-
mentaris.#
Article 3r#
Subjectes passius#

1. En el cas de l�apartat 1 de l�article ante-
rior, és el propietari del gos.#

2. Amb caràcter general, són subjectes
passius de la taxa, obligats a aquest paga-
ment, els sol·licitants o les persones en bene-
fici dels quals es presta el servei.#

Article 4t#
Exempcions#

En el cas de la taxa per serveis de salubri-
tat pública i ambiental relativa a la tinença
de gossos, els cecs o altres disminuïts físics
que en necessitin per a guia.#
Article 5è#
Base imposable i tarifes#

Les bases i tarifes aplicables són les indica-
des en l�annex d�aquesta Ordenança.#
Article 6è#
Acreditació, gestió, liquidació i recaptació#

1. L�obligació de contribuir neix amb la
prestació de serveis.#

2. En el cas de l�apartat 1 de l�article 2, la
taxa s�acredita quan el propietari adquireix el
gos. Els subjectes passius han de practicar
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l�autoliquidació de la quota, d�acord amb el
termini, la forma i els efectes previstos per
l�Ordenança fiscal general.#

3. Amb caràcter general, la liquidació de
les taxes que cal satisfer s�ha de fer una vega-
da prestat el servei, i s�ha d�ingressar en els
terminis establerts en l�Ordenança fiscal
general.#

4. Quan es tracta de taxes que s�acrediten
per mesos o períodes inferiors, la taxa s�ha de
satisfer en el termini dels deu dies naturals
següents a l�acabament del període.#

5. En el cas dels evacuatoris públics la
taxa se satisfarà prèviament a la utilització
del servei.#
Article 7è#
Infraccions i sancions#

Cal atenir£-se a allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general.#
Article 8è#
Data d�aprovació i vigència#

La present Ordenança, aprovada definiti-
vament pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#

ANNEX TARIFES#

Epígraf 1. Serveis de salubritat pública i
ambiental relativa a la tinença de gossos#

1.1. La base imposable d�aquesta taxa és
el nombre d�unitats de gossos.#

1.2. La quota única d�aquesta taxa són
5.000 ptes.#
Epígraf 2: Serveis de prevenció sanitària
relacionats amb la higienització d�espais i
vials de pública concurrència#

§ Pessetes#
2.1 Inspecció i planificació de la

intervenció§ 15.000#

2.2 Tractaments de desinfecció,
desinsectació i desratitació§ #
a) Desplaçament (1/2 h. briga-

da)§ 2.625#
b) Aplicació de tractaments

per aplicador (nivell qualifi-
cat, hora o fracció)§ 3.000#

c) Aplicació de tractaments
per aplicador (nivell bàsic,
hora o fracció) § 2.250#

d) Materials i productes
específics§ #

Rodonticides anticoagulants§ #
£- Ratonicides§ 2.938/kg#
£- Raticides§ 800/kg#
Insecticides§ #
£- Microencapsulats§ 9.000/l#
£- Emulsionables§ 6.600/l#
£- Concentrats§ 11.000/

250 ml#
£- Aerosol§ 400/150 ml#
£- Esquers§ 350/10 gr#
£- Gel§ 1.815/35 gr#
Desinfectants§ #
£- De superfícies§ 2.200/l#
£- Atmosfèrics§ 2.000/l#

Epígraf 3: Servei de prevenció sanitària relacio-
nats amb animals de companyia#
3.1 Recollida d�animals de com-

panyia a la via pública§ 5.250#
3.2 Reconeixement sanitari i iden-

tificació de l�animal§ 4.100#
3.3 Estada, manutenció i custòdia

al Centre Municipal d�Acolli-
ment d�Animals de Compnyia
(CAAC) per dia o fracció§ 725#

3.4 Recollida d�animals de com-
panyia amb gàbies£-parany§ #
a) Instal.lació gàbia£-parany§ 2.625#
b) Dia o fracció de permanèn-

cia§ #
0£-10 dies§ 250#
11£-20 dies§ 275#
més de 20 dies§ 300#
c) Recollida d�animals de

companyia engabiats (cada
visita)§ 500#

d) Reposició per pèrdua o
deteriorament de la gàbia£-
parany§ 27.000#

3.5 Captura d�animals de compan-
yia a propietats privades.
Hora o fracció§ 5.250#

3.6 Identificació amb microxip§ 4.700#
3.7 Observació de la ràbia al

CAAC§ #
a) Reconeixement sanitari§ 4.100#
b) Observació diària per un

tècnic veterinari (13 dies)§ 17.550#
c) Manutenció, estada i custò-

dia al CAAC (14 dies)§ 10.050#
3.8 Observació de la ràbia ambu-

latòriament§ #
a) Reconeixement sanitari (3

dies)§ 12.300#
3.9 Vacunació antiràbica§ 3.000#
3.10 Eutanàsia d�animals de com-

panyia§ #
£- Pes inferior a 10 kg§ 3.125#
£- Pes entre 10 i 20 kg§ 4.150#
£- Pes superior a 20 kg§ 5.200#

3.11 Adopció d�animals de com-
panyia§ #
a) Esterilització§ 7.500#
b) Microxip§ 2.000#
c) Medicació, material, anti-

parasitari i vacuna antiràbi-
ca § 4.000#

3.12 Analítica de ràbia§ #
a) Amb extracció de mostra§ 5.730#
b) Sense extracció de mostra§ 3.030#

3.13 Anàlisi Toxoplasmosi§ 3.490#
3.14 Anàlisi Leishmaniosi§ 3.000#
Epígraf 4: Serveis de prevenció sanitària rela-
cionats amb animals peridomèstics#
4.1 Captura, eutanàsia i eliminació sanità-

ria de coloms.Engranallament previ.
Per hora o fracció§ 35.000#

4.2 Engranallament previ a la captura de
coloms§ 5.250#

Epígraf 5: Altres serveis de prevenció sanitària#
5.1 Inspecció prèvia a l�expedició de cer-

tificats sanitaris per al comerç de pro-
ductes alimentaris.§ #
L�import de la quota és:§ #
£- Per partides fins a 1.500 kg§ 1.500#

£- Per partides de colum superior a
1.500 kg, fins a 7.000 kg§ 3.000#

£- Per partides de més de 7.000 kg§ 7.500#
5.2 Recollida d�animals morts§ #

Particulars§ #
£- Animals domèstics fins a 30 kg de

pes. Per servei i animal, presentat
amb bossa homologada.§ 2.750#

£- Animals de més de 30 kg i fins a 80
kg. Per servei i animal, presentat
amb bossa homologada. § 11.400#

£- Per cada animal amb pes superior
als 80 kg.§ 50.000#

Clíniques i laboratoris§ #
£- Per cada desplaçament.§ 4.500#
£- Animals amb pes inferior a 10 kg.§ 1.250#
£- Animals comprès entre 10 i 30 kg.§ 1.700#
£- Animals comprès entre 30 i 80 kg.§ 5.400#
£- Gats i conills (5 animals amb pes

inferior a 2 kg)§ 1.250#
£- Rates i cobais (40 animals amb pes

inferior a 0,250 kg)§ 1.250#
£- Ratolins (200 animals pes inferior a

0,050 kg)§ 1.250#
Contenidor complet inferior a 1 m3.§ 13.000#

5.3 Serveis higiènics:§ #
a) Instal.lació de sanitaris portàtils en

actes públics:§ #
£- Per transport, neteja i instal.lació.§ 200.000#
b) Evacuatoris públics:§ #
£- Per ús dels evacuatoris automàtics.§ 50#
£- Per ús dels evacuatoris no automà-

tics.§ 35#

DISPOSICIÓ ADDICIONAL#

En relació als preus indicats a l�epígraf 5:
altres serveis de prevenció sanitària, les
modificacions que es puguin produir per raó
la Llei de taxes de la Generalitat de Catalun-
ya o qualsevol altra norma de rang legal que
afectin qualsevol element d�aquesta taxa
seran d�aplicació automàtica dins l�àmbit de
la present Ordenança.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.8#

PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA
I CIRCULACIONS ESPECIALS#

Article 1r#
Disposicions generals#

D�acord amb allò que disposa l�article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases de règim local i, específicament,
l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals i
de conformitat amb els articles 15 i 19 de la
mateixa Llei, s�estableixen taxes per les pres-
tacions de la Guàrdia Urbana i per l�atorga-
ment d�autoritzacions per a circulacions
especials i pel servei de conducció i acom-
panyament de vehicles que es regeixen pels
articles 20 a 27 de la Llei 39/1998.#
Article 2n#
Fet imposable#

Constitueixen el fet imposable:#
a) La prestació de serveis per la Guàrdia

Urbana, amb motiu de càrrega i descàrrega
de materials que ocupen la via pública.#
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b) La prestació de serveis extraordinaris
per la Guàrdia Urbana, si aquests beneficien
persones determinades o, encara que no les
beneficiïn, les afecten de manera especial i,
en aquest darrer cas, han estat motivats per
tals persones, directament o indirectament.#

c) L�atorgament d�autorització especial per
circular per les zones de la ciutat on regeix
limitació de pes, si el vehicle, amb càrrega o
sense, la ultrapassa, o hi circula sense haver
obtingut l�autorització corresponent.#

d) L�atorgament d�autorització especial per
circular pel nucli de la ciutat dels vehicles
inclosos en les circumstàncies assenyalades
en l�Article 220 del Codi de Circulació, en
cas que hi concorrin les previstes per l�Article
222 d�aquest Codi, o circular£-hi sense haver
obtingut l�autorització corresponent.#

e) L�atorgament d�autoritzacions especials
permanents o temporals als vehicles espe-
cials sense càrrega, per circular per les vies
de la ciutat.#

f) La prestació del servei d�acompanya-
ment dels vehicles a què es refereixen els
apartats c), d) i e).#

g) Tanques de protecció de propietat
municipal per motius de seguretat i preven-
ció.#

h) Utilització de la galeria de tir.#
Article 3r#
Actes no subjectes#

No és objecte de gravamen la prestació de
serveis extraordinaris per la Guàrdia Urbana
amb motiu d�actes culturals, benèfics, religio-
sos, patriòtics o polítics i sempre que aquests
actes no tinguin caràcter lucratiu.#
Article 4t#
Subjectes passius#

1. Són subjectes passius:#
a) Les persones naturals o jurídiques que

sol·licitin les prestacions a què es refereix
aquesta Ordenança.#

b) En les autoritzacions per a circulacions
especials i en els serveis d�acompanyament
de vehicles, els titulars de l�autorització o els
que, sense autorització, efectuïn actes sub-
jectes.#

c) El propietari de l�immoble, en el cas que
l�Administració municipal hagi de procedir a
la col·locació de tanques de protecció.#

2. Són substituts del contribuent:#
a) El propietari del vehicle que no sigui el

conductor, l�usuari o el sol·licitant de l�auto-
rització o el que faci l�acte subjecte sense
autorització.#

b) La persona o les persones per compte
de les quals es fa el transport subjecte.#

3. A aquest efecte, té la consideració de
titular del vehicle el que figura amb aquesta
qualitat en el registre d�inscripcions dels per-
misos de circulació, regulat per l�Article 246
del Codi de Circulació..#
Article 5è#

Exempcions#
1. Estan exempts els organismes de l�Estat,

la Generalitat de Catalunya, l�Església, la
Diputació Provincial de Barcelona, l�Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tracta-
ment de Residus, l�Entitat Metropolitana del
Transport i l�Ajuntament.#

2. L�exempció del pagament de la taxa,
previst en el paràgraf anterior, no eximeix de
l�obtenció de l�autorització en cas que es
tracti de transports especials o de circulació
d�un vehicle especial, llevat que es tracti de
serveis públics de comunicacions o que inte-
ressin, immediatament, per a la seguretat i
defensa nacionals.#
Article 6è#
Bases#

1. En el cas de prestació de serveis de la
Guàrdia Urbana, són les que resulten de la
tarifa corresponent. #

2. En el cas de circulacions especials, la
base imposable es determina segons l�autorit-
zació, el vehicle i la classe de viatge.#

3. En el cas de vehicles especials sense
càrrega, la base es determina segons l�autorit-
zació anual amb limitacions per circular en
les vies públiques de la ciutat.#
Article 7è#
Tarifes#

Les tarifes que cal aplicar són les consig-
nades en l�annex d�aquesta Ordenança.#
Article 8è#
Obligació de contribuir#

L�obligació de contribuir neix:#
a) Amb la prestació del servei de la Guàr-

dia Urbana.#
b) Amb l�atorgament de l�autorització per

circular o pel fet de la circulació sense haver
obtingut el permís corresponent, en cas que
es tracti de circulacions especials, o per la
prestació efectiva del servei d�acompanya-
ment de vehicles.#

c) La col·locació de tanques de protecció.#
d) La sol·licitud de pràctiques a la galeria

de tir.#
Article 9è#
Normes de gestió, liquidacions i tramitació#

A. Prestacions de la guàrdia urbana:#
1. En el cas de serveis extraordinaris, la

gestió de la taxa s�inicia:#
a) A petició de la part interessada per a

qualsevol servei.#
b) D�ofici, quan hi hagi motivació directa

o indirecta dels particulars resultant de les
seves actuacions que obligui l�Administració
a aquesta prestació per raons de circulació,
seguretat, moralitat o una altra de naturalesa
anàloga, com ara els supòsits de celebració
d�espectacles públics o altres activitats que
per la seva naturalesa obliguin a la prestació
d�aquest servei ampliat.#

2. En cap cas els serveis extraordinaris són

prestats a l�interior de recintes o establiments
de caràcter particular i solament es poden
referir i ser prestats a l�exterior, concretament
a la via pública, o en béns que, tot i no ser de
domini públic, es destinen a servei públic o
ús públic.#

3. La prestació d�aquest servei i la seva
extensió tenen un caràcter purament discre-
cional.#

4. A l�efecte de l�aplicació de les taxes, les
fraccions d�hora es computen com una hora
sencera.#

5. Es classifica com a nocturn el servei
prestat entre les 22 hores i les 6 hores.#

6. Quan un mateix servei comprengui
hores diürnes i nocturnes, cadascuna d�a-
questes hores s�ha de liquidar de conformitat
amb la tarifa establerta.#

7. La taxa s�ha de liquidar per mitjà de
l�òrgan gestor, i s�ha de satisfer en els termi-
nis reglamentaris. Tanmateix, en sol·licitar£-se
la prestació del servei es pot exigir el dipòsit
previ d�una quantitat estimada per garantir el
pagament de la taxa.#

8. Es liquidarà el 50% de la taxa en el
supòsit b) de l�article 2n. en aquells casos de
vigilància prestats per la guàrdia urbana a
sol·licitud de particulars i que repercuteixin
de manera directa en l�interès general.#

B. Circulacions especials:#
En les autoritzacions especials, el paga-

ment de la taxa s�ha de fer en l�acte de l�ex-
pedició de l�autorització. En els serveis de
conducció i acompanyament, tot just acabat
el servei, independentment de la facultat de
l�Administració per exigir la constitució d�un
dipòsit previ per respondre del pagament de
la taxa.#

C. Tanques de protecció:#
Quan, d�ofici, sigui necessària la col·loca-

ció de tanques per motius de seguretat i pre-
venció per part de l�Administració municipal,
el naixement de la obligació de contribuir
comença en el moment de la prestació del
servei.#

Article 10è. Infraccions i sancions. Cal ate-
nir£-se a allò que disposa l�Ordenança fiscal
general.#
Article 11è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i es mantindrà vigent mentre
no se n�acordi la modificació o derogació.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.8#

ANNEX#

TARIFES#

§ Pessetes#

Epígraf 1. Prestacions de la Guàrdia Urbana#

§ Pessetes#

1.1. Per la regulació del trànsit, amb motiu de la càrrega i la descàrrega
de materials que ocupen la via pública:§ #
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§ Pessetes#

£- Per agent i hora diürna§ 5.295#
£- Per agent i hora nocturna o festiva§ 5.755#

1.2. Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància:§ #
£- Per servei, agent i hora diürna§ 5.295#
£- Per servei, agent i hora nocturna o festiva§ 5.750#
£- Per servei, caporal i hora diürna§ 6.100#
£- Per servei, caporal i hora nocturna o festiva§ 7.455#
£- Per cada servei, motorista i hora diürna§ 6.435#
£- Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva§ 7.455#
£- Per servei, cotxe patrulla i 2 guàrdies/hora§ 12.260#
£- Per utilització de grua/hora. § 21.840#

Epígraf 2. Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de vehi-
cles#
2.1. Per cada autorització, vehicle i viatge a les zones de limitació de

pes§ 715#

2.2. Per cada autorització d�un vehicle de pes, incloent£-hi la càrrega,
no superior a 60 tones, per travessar el nucli urbà mitjançant trans-
ports especials§ 1.490#

§ Pessetes#

2.3. Per cada autorització d�un vehicle de pes, incloent£-hi la càrrega,
superior a 60 tones, per travessar el nucli urbà mitjançant trans-
ports especials§ 2.815#

2.4. Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi el vehicle§ 6.475#

2.5. Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense
càrrega§ 22.720#

Epígraf 3r. Tanques de protecció#
3.1. El preu per dia o fracció de permanència de les tanques de protec-

ció de propietat municipal es la següent:
£- Tanca de 2,1 x 1,05 m:
0£-15 dies§ 265#
16£-30 dies§ 290#
Més de 30§ 330#

3.2. Col.locació i retirada. Preu equip/hora§ 10.000 #
3.3. Reposició per pèrdua o deteriorament de la tanca§ 10.000 #
Epígraf 4. Galeria de tir#
4.1. Utilització línia de tir. Per hora i llínia de tir.§ 1.560#
4.2. Instructor galeria. Per hora.§ 5.295#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.9#

INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI D�ANIMALS I LLURS
PRODUCTES#

Article 1r#
Disposicions generals#

D�acord amb allò que disposa l�article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases de règim local i, específicament,
l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals i
de conformitat amb els articles 15 i 19 de la
mateixa Llei, s�estableixen taxes per les
actuacions d�inspecció i control veterinari
d�animals i llurs productes fetes pels veterina-
ris municipals en virtut de la disposició addi-
cional de l�ordre del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de 28 de novembre de 1986,
que es regeixen pels articles 20 a 27 de la
Llei 39/1988. #

Atès que el tret fonamental és harmonitzar
les actuacions inspectores dins de la Unió
Europea i abundar en el principi d�igualtat
impositiva, els ingressos derivats de la taxa
queden afectats al finançament del cost dels
serveis prestats per l�Ajuntament de Barcelo-
na.#
Article 2n#
Objecte de la taxa#

La taxa grava les actuacions d�inspecció i
control veterinari d�animals i llurs productes
practicades pels tècnics facultatius de l�Ajun-
tament de Barcelona en les fases de produc-
ció següents:#

a) Sacrifici d�animals.#
b) Especejament de canals.#
c) Emmagatzematge de carns fresques per

al consum humà.#
Article 3r#
Fet imposable#

1. Constitueixen el fet imposable de la
taxa la prestació de les activitats fetes pels
serveis de Salut Pública, mitjançant la pràcti-
ca de les actuacions d�inspecció i els controls
sanitaris d�animals i llurs carns fresques desti-

nades al consum humà i d�altres productes
d�origen animal i les d�anàlisis de residus
fetes pels serveis de Salut Pública en els esta-
bliments radicats dins el terme municipal.#

2. A l�efecte de l�exacció de la taxa, les
activitats d�inspecció i control sanitari que
conformen el fet a què es refereix l�apartat 1
són les següents:#

a) Inspeccions i controls sanitaris ante
mortem a l�escorxador per a l�obtenció de
carns fresques de bestiar boví, porquí, oví,
cabrum, conills i caça menor de ploma i pèl,
solípede equí i aviram.#

b) Inspeccions i controls sanitaris post
mortem dels animals sacrificats als escorxa-
dors per a l�obtenció de carns fresques.#

c) Control documental de les operacions
fetes als establiments.#

d) El control de l�aplicació de les marques
de salubritat a les canals, caps, llengües,
cors, pulmons, fetges i altres vísceres i despu-
lles destinades al consum humà i també al
marcatge de les peces obtingudes en les sales
d�especejament.#

e) Control sanitari de les operacions d�em-
magatzematge de carns fresques per al con-
sum humà, des del moment en què així s�es-
tableixi, excepte les relatives a petites quanti-
tats, en locals destinats a la venda als consu-
midors finals.#

f) Control de determinades substàncies i
residus en els animals i llurs productes, en la
forma establerta per la normativa vigent.#

Article 4t. Subjectes passius. 1. Són sub-
jectes passius de la taxa, a títol de contri-
buent, les persones físiques o jurídiques titu-
lars dels establiments on es fan les opera-
cions de sacrifici, especejament, emmagatze-
matge i recollida de mostres per al control de
residus, descrites a l�article anterior.#

2. En tot cas tenen la condició de subjec-
tes passius totes les entitats a què es refereix
l�article 33 de la Llei general tributària.#

3. El subjecte passiu ha de traslladar la
taxa i carregar£- en l´import en la factura a les
persones interessades que hagin sol·licitat la
prestació del servei, o a les persones per a
qui es facin les operacions de sacrifici, espe-

cejament, emmagatzematge o control de
determinades substàncies i residus en ani-
mals i llurs productes, descrites en l�article
3er, i han de fer£-ne l´ingrés a favor de l�Ajun-
tament de Barcelona. En el cas que la perso-
na interessada, a la vegada, hagi adquirit el
bestiar viu a una tercera persona pot exigir£-li,
per sacrifici, l�import de la taxa corresponent
al concepte definit en la lletra f) de l�article
3er.#
Article 5è#
Responsables#

Són responsables subsidiaris del pagament
de la taxa, en els supòsits i amb l�abast deter-
minats per l�article 40 de la Llei general tri-
butària, els administradors de les societats i
els síndics, els interventors o els liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en
general que es dediquin a les activitats, la
inspecció i control de les quals merita la
taxa.#
Article 6è#
Acreditació#

1. La taxa s�acredita en el moment en què
s�inicien les activitats d�inspecció i control
sanitari d�animals i llurs productes en els
establiments o les instal·lacions en què es
desenvolupin aquestes, sense perjudici que
se�n pugui exigir el pagament a la bestreta.#

2. En el cas que en un mateix establiment i
a sol·licitud de la persona interessada es facin
successivament les tres operacions de sacrifi-
ci, especejament i emmagatzematge, o dues
en fases igualment successives, el total de la
taxa a percebre s�ha de fer efectiu en forma
acumulada a l�inici del procés, amb inde-
pendència del moment de meritació de les
quotes corresponents, sense perjudici d�allò
que estableix l�article 8è.#
Article 7è#
Quota#

1. La quota tributària s�exigeix per cadas-
cuna de les operacions relatives a:#

a) El sacrifici d�animals.#
b) Les operacions d�especejament.#
c) El control d�emmagatzematge.#
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d) El control de determinades substàncies i
residus en animals i llurs productes, en la
forma establerta per la normativa vigent.#

Quan concorren en un mateix establiment
les tres operacions corresponents als apartats
a, b i c, l�import total de la taxa a percebre
comprèn el de les quotes de les tres fases
acumulades en la forma establerta per l�arti-
cle 8è.#

2. El control veterinari en horari nocturn té
un augment del 15% de les quotes fixades en
els apartats 3.1 a 3.5.4. En dies festius, l�aug-
ment és del 50% de les quotes fixades pels
apartats 3.1 a 3.5.4. En horari nocturn i dia
festiu, l�augment és del 75% de les quotes
fixades pels apartats 3.1 a 3.5.4.#

3. En les operacions de sacrifici d�animals
fetes en escorxadors, les quotes exigibles al
subjecte passiu es determinen segons el nom-
bre d�animals sacrificats. Les quotes tributà-
ries relatives a les activitats conjuntes ante
mortem, post mortem, estampillament de
canals, caps, llengües, pulmons, fetges i d�al-
tres es fixen, per cada animal sacrificat en els
establiments o les instal·lacions degudament
autoritzats, amb els imports que es determi-
nen en el quadre següent:#

§ § Ptes/canal#

3.1.§ Boví:§ #
3.1.1§ Major, amb més de 218 kg§ 324#
3.1.2§ Menor, amb menys de 218 kg§ 180#
3.2§ Solípede equí:§ 317#

3.3§ Porquí:§ #
3.3.1§ Comercial de més de 25 kg§ 93#
3.3.2§ Garrí de menys de 25 kg§ 36#
3.4§ Oví, cabrum i altres remugant:§ #
3.4.1§ Amb més de 18 kg§ 36#
3.4.2§ Entre 12 i 18 kg§ 25#
3.4.3§ De menys de 12 kg§ 12#
3.5§ Aviram, conills i caça menor:§ #
3.5.1§ Aviram pesant, conills i caça

menor de ploma i pèl amb més
de 5 kg§ 2,90#

3.5.2§ Aviram jove d�engreix, conills i
caça menor de ploma i pèl,
entre 2,5 i 5 kg§ 1,40#

3.5.3§ Pollastres i gallines de carn i
altre aviram jove d�engreix,
conills i caça menor de ploma i
pèl, amb menys de 2,5 kg§ 0,70#

3.5.4§ Gallines de reposició§ 0,70#
3.5.5§ Guatlles, pollastrons i perdius§ 0,40#

Els pesos que s�esmenten es refereixen a
canals.#

Quan la prestació del servei d�inspecció
ante mortem d�aviram sigui feta pels veterina-
ris habilitats a l�explotació, les tarifes fixades
en el punt 3.5 es redueixen en un 20%.#

4. Especejament: per a les operacions d�es-
pecejament, la quota es determina segons el
nombre de tones sotmeses a l�operació d�es-
pecejament. Amb aquests darrers efectes, es
pren com a referència el pes real de la carn
abans d�especejar£-la, incloent£-hi els ossos. La
quota relativa a les inspeccions i els controls
sanitaris en les sales d�especejament,
incloent£-hi l�etiquetatge i el marcatge de les
peces obtingudes de les canals, es fixa en

216 pessetes per tona.#
5. Emmagatzematge: per a les operacions

d�emmagatzematge, la quota es determina
segons el nombre de tones sotmeses a l�ope-
ració d�emmagatzematge. Amb aquests efec-
tes, es pren com a referència el pes real de la
carn entrada, incloent£-hi els ossos. La quota
relativa al control i la inspecció de les opera-
cions d�emmagatzematge es fixa en 216 pes-
setes per tona, sense perjudici d�allò que
estableix l�annex de la Directiva 96/43/CE.#
Article 8è#
Acumulació de quotes#

Si en un mateix establiment es fan de
forma integrada totes o algunes de les fases
de producció a què es refereix l�article 2n.,
apartats a), b) i c), les quotes meritades s�han
d�acumular d�acord amb les regles següents:#

a) En el cas que en el mateix establiment
s�efectuïn operacions de sacrifici, especeja-
ment i emmagatzematge, s�apliquen els crite-
ris següents per a l�exacció i meritació de la
taxa:#

Primer. La taxa a percebre coincideix amb
l�import acumulat de les quotes tributàries
meritades per les operacions esmentades fins
a la fase d�entrada al magatzem, incloent£-hi
aquesta.#

Segon. Si l�import de la quota percebuda
en la fase de sacrifici cobreix igualment la
totalitat de les despeses d�inspecció per ope-
racions d�especejament i control d�emmagat-
zematge, no es percep cap altra quantitat en
concepte de taxa per aquestes darreres ope-
racions esmentades.#

b) Si en un mateix establiment concorren
únicament operacions de sacrifici i d�espece-
jament i l�import de la quota percebuda en la
fase de sacrifici cobreix igualment la totalitat
de les despeses d�inspecció per les opera-
cions d�especejament, no es percep cap altra
quantitat en concepte de taxa per aquestes
operacions.#

c) En el cas que en un mateix establiment
es facin només operacions d�especejament i
emmagatzematge, no es merita la quota rela-
tiva a inspeccions i controls sanitaris per l�o-
peració d�emmagatzematge.#

S�entén com un mateix establiment aquell
que és integrat per diferents instal·lacions
annexes o pròximes, dedicades a les fases
successives de producció a què fa referència
l�article 2. En aquest cas, i a l�efecte d�acu-
mulació de quotes, les instal·lacions situades
dins la Unitat Alimentària de Mercabarna es
consideren un mateix establiment.#
Article 9è#
Quota per la investigació de residus#

1. Pel control de determinades substàncies
i la investigació de residus en animals vius
destinats al sacrifici i de les carns incloses en
l�objecte d�aquesta taxa, practicades segons
els mètodes d�anàlisi establerts per les regla-
mentacions tècniques sanitàries relatives a la
matèria, dictades per l�Estat o catalogades de
compliment obligat en virtut de normes de la
Unió Europea, es percep una quota de 216
pessetes per tona resultant de l�operació de

sacrifici, d�acord amb les regles que regulen
la liquidació de quotes, tot i que l�operació
es faci per mostreig. Alternativament, l�import
de la quota a percebre es pot fixar amb
referència als pesos mitjans a nivell estatal de
les canals obtingudes del sacrifici d�animals,
d�acord amb l�escala següent:#

Unitat§ Quota per unitat§ Pessetes#

1.1§ Boví:§ #
1.1.1§ £- Major, amb més de 218 kg per

canal§ 55#
1.1.2§ £- Menor, amb menys de 218 kg

per canal§ 38#

1.2§ Solípede equí:§ 32#

1.3§ Porquí:§ #
1.3.1§ £- Comercial  de més de 25 kg per

canal§ 16#
1.3.2§ £- Garrí de menys de 25 kg per

canal § 4,2#

1.4§ Oví, cabrum i altres remugants:§ #
1.4.1§ £- Amb més de 18 kg per canal§ 4#
1.4.2§ £- Entre 12 i 18 kg per canal § 3,2#
1.4.3§ £- Menys de 12 kg per canal§ 1,4#
1.5§ Aviram, conills i caça menor:§ #
1.5.1§ £- Aviram, conills i caça menor§ 0,35#
1.5.2§ £- Guatlles, pollastrons i perdius§ 0,20#

2. L�ingrés de la quota corresponent i les
despeses de la tramesa de mostres de carns o
vísceres per a analitzar£-les, un cop seleccio-
nades pel personal tècnic facultatiu, són a
càrrec de qui sol·licita aquestes anàlisis.#

3. La quota pel control de determinades
substàncies i residus en productes d�aqüicul-
tura es fixa en 16 pessetes per tona comercia-
litzada.#

4. La quota per la investigació de substàn-
cies i residus en la llet i productes lactis es
fixa en 3,20 pessetes per cada 1.000 litres de
llet crua utilitzada com a primera matèria.
No es paga la quota quan el volum total de
llet crua utilitzada com a primera matèria
durant el termini objecte de la liquidació
sigui inferior als 350.000 litres.#

5. La quota pel control de determinades
substàncies i residus en ovoproductes i mel
es fixa en 3,20 pessetes per tona.#

6. Les operacions de control i investigació
de residus poden portar£-se a terme de mane-
ra aleatòria. El mostreig aleatori pot ocasio-
nar que, durant un període, en alguns establi-
ments no es recullin mostres. Malgrat això, si
l�execució del pla establert per la normativa
vigent es fa efectiva amb caràcter general, el
fet imposable establert per l�article 3er
s�entén que és produït.#
Article 10è#
Normes de gestió, liquidacions i tramitació#

1. Els titulars dels establiments dedicats al
sacrifici d�animals poden deduir el cost de les
bestretes del personal auxiliar i ajudants, el
qual no pot superar la xifra de 484 pessetes
per tona per als animals d�abastament i de
152 pessetes per tona per a l�aviram, els
conills i els animals de caça menor. Aquesta
deducció només es pot aplicar quan el servei
s�ha prestat de forma efectiva i prèvia sota la
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dependència i el control dels serveis veteri-
naris oficials. A aquest efecte, es pot compu-
tar la reducció aplicant £-hi les quanties
següents per unitat sacrificada:#

Costos de les bestretes màximes per a auxiliars i aju-
dant (imports per unitat sacrificada)#

Unitat§ § Pessetes#

1.1§ Boví:§ #
1.1.1§ £- Major, amb més de 218 kg

per canal§ 125#
1.1.2§ £- Menor, amb menys de 218 kg

per canal§ 86#

1.2§ Solípede equí:§ 70#

1.3§ Porquí:§ #
1.3.1§ £- Comercial de més de 25 kg

per canal§ 36#
1.3.2§ £- Garrí de menys de 25 kg per

canal§ 10#

1.4§ Oví, cabrum i altres remugants:§ #
1.4.1§ £- Amb més de 18 kg per canal§ 9#
1.4.2§ £- Entre 12 i 18 kg per canal§ 7,3#
1.4.3§ £- Menys de 12 kg per canal§ 3,2#
1.5§ Aviram, conills i caça menor:§ #
1.5.1§ £- Aviram, conills i caça menor§ 0,25#
1.5.2§ £- Guatlles, pollastrons i perdius§ 0,10#

2. La liquidació i l�ingrés de la taxa són
efectuats pel subjecte passiu mitjançant auto-
liquidació trimestral abans del dia 20 dels
mesos de gener, abril, agost i octubre. L�im-
port de cada autoliquidació correspon a la
quantitat meritada dins el trimestre anterior.#

3. Els obligats al pagament de les taxes
han de traslladar£-les a les persones interessa-
des, i n�han de carregar l�import total en les
corresponents factures i practicar les liquida-
cions procedents d�acord amb el que esta-
bleixen els articles anteriors. Les liquidacions
han d�ésser enregistrades en un llibre oficial
habilitat a aquest efecte i autoritzat pel
Departament de Sanitat i Seguretat Social de
la Generalitat de Catalunya. L�omissió d�a-
quest requisit dóna lloc a la imposició de les
sancions d�ordre tributari que corresponguin,
amb independència de les que es puguin
determinar en tipificar les conductes dels titu-
lars de les explotacions dins l�ordre sanitari.#

4. L�òrgan gestor ha de practicar la liqui-
dació provisional d�ofici si el subjecte passiu
no compleix la seva obligació d�autoliquidar
la taxa en els terminis establerts i no atén el
requeriment de l�Administració per a la pre-
sentació de l�autoliquidació esmentada, tot
això sense perjudici de la incoació del
corresponent expedient sancionador, si
escau. Aquesta liquidació provisional deter-
mina el deute tributari estimat, tenint en
compte les dades, els elements, els antece-
dents o els signes de què disposi l�Adminis-
tració.#

5. La liquidació provisional d�ofici és
immediatament executiva, sense perjudici
dels recursos i de les reclamacions que s�hi
puguin interposar. L�Administració pot proce-
dir ulteriorment a la comprovació administra-
tiva del fet imposable i de la valoració corres-
ponent, i ha de practicar les liquidacions
definitives que procedeixin.#

Article 11è#
Infraccions i sancions#

Cal atenir£-se a allò que disposa l�Orde-
nança fiscal general.#
Article 12è#

Aquesta ordenança queda supeditada a
allò que estableixin les normes jurídiques en
matèria d�aquesta taxa que estableixi la
Generalitat de Catalunya.#
Article 13è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre, començarà a regir l�1 de gener del
2000 i es mantindrà vigent mentre no se n�a-
cordi la modificació o derogació.#
Disposició addicional#

Les modificacions que es puguin produir
per raó la Llei de taxes de la Generalitat de
Catalunya o qualsevol altra norma de rang
legal que afectin qualsevol element d�aquesta
taxa seran d�aplicació automàtica dins l�àm-
bit de la present Ordenança.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10#

SERVEIS DE CEMENTIRIS I CREMACIÓ#

Article 1r#
Disposicions generals#

1. D�acord amb allò que disposa l�article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases de règim local i, específica-
ment, l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes
locals, i de conformitat amb els articles 15 i
19 de la mateixa Llei, s�estableixen taxes per
a la gestió, desenvolupament i explotació
dels serveis de cementiris i cremació que es
regeixen pels articles 20 a 27 de la Llei
39/1988.#

2. Aquesta Ordenança s�aplicarà també al
cementiri de Collserola. #
Article 2n#
Fet imposable#

Constitueixen fets imposables:#
a) L�atorgament de drets funeraris a 50

anys, a 99 anys, i de lloguer sobre espais i
sepultures per a enterraments; l�ocupació d�a-
quests; la reducció de restes; les cremacions;
els trasllats; la col·locació i els moviments de
les làpides i dels elements decoratius i de jar-
dineria; la conservació, el manteniment i la
neteja de vials i camins, xarxa de clavegue-
ram, arbreda i jardineria, edificis administra-
tius i altres serveis d�interès general; els actes
dimanants de la titularitat del dret funerari,
com l�expedició i el canvi de títols, els tras-
passos i les modificacions, i qualssevol altres
serveis que siguin procedents o que, a petició
de part, puguin ser autoritzats.#

b) L�atorgament de llicències d�obres per a
les construccions funeràries.#
Article 3r#
Subjectes passius#

Estan obligats al pagament dels serveis: els
adquirents dels drets funeraris, llurs titulars o

tenidors o els sol·licitants, segons es tracti de
primera adquisició o posteriors transmissions
de drets funeraris, d�actes dimanants del dret
funerari, o de la prestació del servei. #

En adjudicar£-se el dret funerari temporal
(50 o 99 anys) d�una nova sepultura es podrà
incloure en el seu tancament una llosa de
marbre o granit amb la inscripció del nom
del titular del dret o de qui aquest designi.
Quan el subministrament de les lloses sigui
encarregat facultativament als Serveis Funera-
ris de Barcelona, SA, s�aplicarà l�epígraf 1r.
de la Secció 1ª. de les tarifes.#
Article 4t#
Exempcions#

Estan exempts del pagament d�aquestes
taxes:#

a) Els enterraments i cremacions sense
recursos econòmics.#

b) Les exhumacions ordenades per l�auto-
ritat judicial.#

c) Estan exempts de pagament de les taxes
de conservació de cementiris els pensionistes
amb pensió mínima i sense altres béns
econòmics, que ho demostrin fefaentment en
la seva petició (presentació de document
acreditatiu de la Seguretat Social i certificació
negativa d�Hisenda).#
Article 5è#
Bases i tarifes#

Les bases impositives són:#
1. El tipus de la sepultura.#
2. En les obres de nova planta i addició de

construcció de panteons: el volum expressat
en metres cúbics de la cripta i de la construc-
ció en alçada, computat segons les prescrip-
cions d�aquesta Ordenança, i la vorera cir-
cumdant expressada en metres quadrats.#

3. En obres de nova planta dels arcs£-coves:
el volum expressat en metres cúbics en cripta
i en cova, i la façana circumscrita expressada
en metres quadrats.#

4. Per al càlcul del volum en la construc-
ció de panteons, s�hauran de tenir en compte
les normes següents:#

a) El volum de la cripta es deduirà mit-
jançant el d�un prisma, les cares del qual són
els paraments exteriors de les parets, i les
bases, una, el pla superior de fonamentació, i
l�altra el de la rasant o l�horitzontal intermè-
dia si la rasant és inclinada.#

b) El volum exterior es deduirà mitjançant
el d�un prisma, la base del qual serà la
superfície ocupada, i l�alçada la distància
entre el pla de rasants (o l�horitzontal inter-
medi) i el punt més alt de coronació.#

5. Per al càlcul dels volums i de la superfí-
cie de la façana en la construcció d�arcs£-
coves, s�haurà de tenir en compte:#

a) El volum de la cripta es deduirà mit-
jançant el d�un prisma, la base del qual serà
la superfície concedida, i l�alçada, la distàn-
cia entre el pla superior de fonamentació i el
nivell del paviment interior.#

b) El volum de l�interior es deduirà mit-
jançant el d�un prisma, la base del qual serà
la superfície concedida, i l�alçada, la distàn-
cia entre el paviment i el punt més alt de l�in-



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració Local¢

¢28 / 12 / 1999 ¢Núm. 310 / Pàg. 81¢

tradós de la volta.#
c) La superfície de la façana es deduirà

mitjançant la d�un rectangle circumscrit a
aquesta, el costat inferior del qual serà el de
la rasant o bé el de la mitjana horitzontal.#
Article 6è#

Les taxes a satisfer són les que resulten de
la corresponent tarifa (annex).#
Article 7è#

A l�efecte de tarifa, les sepultures es classi-
fiquen com segueix:#

A. Sepultures de construcció municipal.
Concessions per 50 anys.#

Grup I. Sepultures construïdes en blocs de
diversos compartiments superposats.
Comprèn els nínxols, sarcòfags, tombes sense
cripta, osseres individuals i columbaris cine-
raris.#

Grup II. Sepultures no incloses en l�apartat
anterior, subdividides en diversos grups,
segons que tinguin o no accés lateral inde-
pendent. Poden ser adjudicades en qualsevol
moment, a petició de part interessada, sense
necessitat d�inhumació immediata:#

Subgrup A. Sense accés lateral indepen-
dent. Comprèn els anomenats hipogeus loci-
llos, cipus petits, egipcis, etruscs, bizantins,
columbaris de numeració romana, tombes
menors, estela grega i tipus americà per a
dues inhumacions.#

Subgrup B. Poden o no tenir accés directe.
Aquest grup inclou els arcs£-solis, hipogeus
d�estil romànic tipus A, locillos tipus C i A, i
els cipus majors.#

B. Sepultures de construcció municipal.
Concessions per a 99 anys. El termini de les
sepultures de concessió a 99 anys començarà
a comptar d�ençà de la primera operació feta
en la concessió esmentada. Poden ser adjudi-
cades en qualsevol moment, a petició de part
interessada, sense necessitat d�inhumació
immediata.#

Grup II #
Subgrup C. Sepultures amb accés lateral

independent. Es refereix a les tombes espe-
cials cipus i tombes majors, i amb estela rús-
tega, així com sepultures de més de 2 com-
partiments. #

Grup III. A aquest grup pertanyen els mau-
soleus situats en el cementiri de Collserola, i
els arcs£-coves del cementiri de Montjuïc que
poden tenir un o dos compartiments. #

Grup IV. Panteons i arcs£-coves de diversos
compartiments (mínim quatre).#

C. Sepultures de construcció particular.
Concessions per 99 anys.#

Grup V. Comprèn els solars i arcs£-coves.#
Grup VI. Comprèn les sepultures de cons-

trucció particular procedents de retrocessió
del grup V.#

Nota. Si hi ha alguna denominació de
sepultura o concepte que no està contingut
en aquesta Ordenança, li serà aplicada la
taxa que per analogia correspongui a una
altra sepultura d�igual categoria.#

Així mateix, les sepultures la concessió de
les quals sigui anterior a l�1 de gener de
1985, en els cementiris de Montjuïc, Poble-
nou, Sant Andreu, les Corts, Sants, Sarrià,

Sant Gervasi i Horta continuen mantenint la
situació de concessió a perpetuïtat, previ
pagament de les taxes anuals corresponents.#
Article 8è#
Retrocessió de sepultures#

1. Per a la retrocessió de sepultures a per-
petuïtat s�abonarà el tant per cent que corres-
pongui segons la taula adjunta, sobre el valor
d�adjudicació assenyalat en la tarifa vigent a
la data d�inici de l�expedient de retrocessió:#

£- Sepultures que hagin estat utilitzades:#
Grup I: 75%#
Grup II i successius: 55%#
£- Sepultures que no hagin estat utilitzades:#
Grup I: 85%#
Grup II i successius: 65%#
2. Quan es tracti de sepultures adjudica-

des amb caràcter temporal, s�aplicaran els
mateixos percentatges assenyalats en l�apartat
anterior descomptant al resultat la proporció
dels anys que faltin per transcórrer respecte
de la totalitat de la concessió (50 o 99 anys)
segons:#

a) Sepultures atorgades fins al 31 de
desembre de 1989.#

S�aplicarà la taula corresponent al punt 1r.#
b) Sepultures atorgades a partir de l�1 de

gener de 1990.#
S�aplicarà el següent:#
£- Sepultures que hagin estat utilitzades:#
Grup I: 65%#
Grup II i successius: 45%#
£- Sepultures que no hagin estat utilitzades:#
Grup I: 75%#
Grup II i successius: 55%#
3. Són condicions prèvies a la retrocessió

que les sepultures estiguin desocupades i que
la sol·liciti el titular. Amb aquest fi es poden
tramitar les operacions de transmissió de titu-
laritat, trasllat o incineració de restes segons
la present Ordenança.#

La quantitat a percebre pel titular de la
sepultura de concessió a perpetuïtat, deduï-
des aquestes taxes, no serà inferior a 30.000
pessetes.#

4. El trasllat de les restes serà a càrrec del
sol·licitant.#
Article 9è#
Acreditació, gestió i recaptació#

1. Amb caràcter general l�obligació de
contribuir neix en concedir£-se, prorrogar£-se,
transmetre�s o modificar£-se el dret funerari i
en expedir£-se els títols.#

2. Per a les taxes de conservació dels
cementiris, l�obligació de contribuir es fona-
menta en la titularitat o la simple tinença del
dret funerari i han de fer£-se efectives dins de
l�any fiscal que correspongui, encara que no
hi concorri cap de les circumstàncies relacio-
nades en l�article 2 d�aquesta Ordenança.#

3. Les persones interessades en l�obtenció
d�una llicència d�obres hauran de presentar
l�oportuna sol·licitud amb les dades i els
documents necessaris i la liquidació de les
taxes corresponents.#
Article 10è#

La liquidació i recaptació de les taxes es
farà per Serveis Funeraris de Barcelona, SA.#

Article 11è#
Les quotes se satisfaran:#
a) En les adjudicacions temporals abans de

l�ús o de la utilització.#
b) En les adjudicacions a terminis de

sepultures del grup II i successius, se satisfarà
el percentatge del 60% de la taxa correspo-
nent en l�acte de concessió, formalitzant£-se
mitjançant contracte amb dos pagaments
anuals del 20% cadascun.#

c) En les construccions funeràries la recap-
tació de les taxes es farà prèviament al lliura-
ment del document de la llicència.#

En cas que el pagament es faci mitjançant
un xec bancari, podrà exigir£-se que aquest
sigui conformat per l�entitat lliuradora.#

Article 12è. Infraccions i sancions. Es pro-
cedirà d�acord amb allò que es disposa en la
normativa legal vigent de l�Ajuntament de
Barcelona.#
Article 13è#
Data d�aprovació i vigència#

La present Ordenança, aprovada pel Con-
sell plenari amb data 22 de desembre de
1999, començarà a regir a partir de l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la derogació o modificació.#
Disposició addicional#

Les taxes i tarifes seran augmentades amb
el percentatge que estableix la legislació
sobre l�impost del valor afegit.#

ANNEX#

TARIFES#

Secció 1ª. Serveis de cementiris#

Epígraf 1r. Concessió temporal de drets
funeraris#

Prescripció general. La taxa a satisfer per
la concessió de drets funeraris a les sepultu-
res referides en l�Article 7 A, B i C serà la
següent:#

1.1. Sepultures del grup I#
Cementiris de Collserola, Montjuïc, Poble-

nou, Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi,
Sarrià, les Corts i Sants:#

§ Marbre blanc
o granit
oxavo §

Granit negre
sud£-africà o

roig imperial §Sense làpida#
§ Pessetes§ Pessetes§ Pessetes#

£- 1r. pis§ 183.510§ 196.440§ 163.940#

£- 2n. pis§ 194.810§ 207.730§ 175.250#

£- 3r. pis § 172.180§ 185.120§ 152.620#

£- 4t. pis§ 130.080§ 143.010§ 110.520#

£- 5è. pis i
superiors§ 119.770§ 132.700§ 100.220#

§ Pessetes#

Sepultures de nova construcció a partir de 1993 amb
làpida#
£- 1r.pis§206.250#
£- 2n.pis§218.130#
£- 3r.pis§194.370#
£- 4t.pis§150.150#
£- 5è. pis i superiors§ 139.350#
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§ Pessetes#

Nínxols mides especials
Per calcular la taxa d�adjudicació, s�aplicarà la taxa
que correspongui al pis on estigui situat, afegint£-hi el
complement per �excés de façana�#
£- Nínxols pis 1r. i 2n. unificats amb làpida

de granit negre sud£-africà, marbre blanc
Carrara o un altre de qualitat similar§ 530.700#

£- Tombes sense cripta§ 234.710#
Sarcòfags d�un o diversos compartiments#
Als sarcòfags, qualsevol que en sigui la situació, se�ls
aplicarà la tarifa corresponent al 2n. pis, més els com-
plements per excés de façana i per nombre de com-
partiments addicionals,si escau.#
Columbaris cineraris i osseres individualitzades#
£- Espais enjardinats per a urnes cineràries§ 56.640#
£- Columbaris cineraris destinats per a una

sola inhumació amb urna inclosa pis 1r.
a 3r.§ 60.000#

£- Columbaris cineraris destinats per a una
sola inhumació amb urna inclosa pis 4t.
i superiors§ 48.000#

£- Columbaris cineraris destinats a dos o
més inhumacions pis 1r. a 3r.§ 78.000#

£- Columbaris cineraris destinats a dos o
més inhumacions pis 4t. i superiors§ 68.000#

£- Ossaris individualitzats cemintiri Poble-
nou§ 22.650#

£- Ossaris individualitzats per conversió
nínxols d´alçada màxima (excepte
cemintiri de Collserola)§ 45.290#

£- Ossaris individualitzats cemintiri Mont-
juïc:§ #
a) de pis 1r. a 3r.§ 62.000#
b) de pis 4t. i superiors§ 49.600#

Complements aplicables a totes les sepultures ante-
riors:#
£- Per tenir ossari a diferent nivell§ 31.440#
£- Per excés de façana (entrada major d�1

m2)§ 101.990#
£- Per compartiment addicional§ 101.990#
£- Per gravació o inscripció amb lletres

adhesives en làpides,  nínxols de nova
construcció, columbaris cineraris,  ossa-
ris individualitzats i gravació de tires
laterals.§ 15.750#

£- Per inscripció en la llosa de nínxols§ 4.500#
1.2. Sepultures del grup II#
SUBGRUP A#
1) Un compartiment amb làpida de granit

roig imperial, granit negre sud£-africà,
marbre blanc Carrara o un altre de
qualitat similar§ 758.000#

2) Un compartiment amb làpida de granit
oxavo o rosa gallec§ 595.000#

3) Un compartiment sense làpida§ 493.800#
Hipogeus cipus petits i columbaris de numeració
romana#
£- Un compartiment amb làpida de granit

roig imperial, negre sud£-africà o un altre
de qualitat similar§ 566.700#

Hipogeus egipcis, etrusc i locillos:#
£- Un compartiment amb làpida de granit

roig imperial, negre sud£-africà o un altre
de qualitat similar§ 603.500#

Complements aplicables a les anteriors:#
£- Per cada compartiment addicional§ 135.970#
£- Per tenir ossari§ 67.930#
£- Tombes de terra tipus americà cemintiri

de Collserola§ 510.700#

§ Pessetes#

£- Per gravar la làpida (símbol religiós,
nom i cognoms)§ 21.930#

£- Tombes d�un compartiment del ceminti-
ri de Montjuïc amb làpida  de granit
oxavo o similar§ 433.800#

SUBGRUP B#
1) Un compartiment amb làpida de granit

roig imperial, granit negre sud£-africà,
marbre blanc Carrara o un altre de
qualitat similar§ 803.250#

2) Un compartiment amb làpida de granit
oxavo o rosa gallec§ 640.250#

3) Un compartiment sense làpida§ 539.280#
Complements aplicables a les anteriors§ #

£- Per cada compartiment addicional§ 158.660#
£- Per tenir ossari§ 79.340#

SUBGRUP C#
a)1) Un compartiment amb làpida, granit

roig imperial, granit negre sud£-africà,
marbre blanc Carrara o un altre de
qualitat  similar§ 485.800#

2) Un compartiment amb làpida de
granit  oxavo o rosa gallec§ 322.900#

3) Un compartiment sense làpida§ 221.800#
Complements aplicables a les anteriors:#
£- Per cada m2 o fracció de superfície ocu-

pada § 104.880#
£- Per cada compartiment addicional§ 209.540#
b)1) Tomba de 3 compartiments amb

fornícula lateral del cemintiri de
Montjuïc amb làpida de granit negre
sud£-africà, roig imperial o un altre de
qualitat similar§ 1.193.000#

2) Tomba 3 compartiments amb làpida
de granit roig imperial, granit negre
sud£-africà, marbre blanc carrara o
un altre de qualitat similar§ 1.029.000#

3) Tomba 3 compartiments amb làpida
de granit oxavo o rosa gallec§ 867.000#

4) Tomba de 3 compartiments sense
làpida§ 766.000#

5) Tomba especial de 6 compartiments
del cemintiri de Collserola§ 2.058.000#

1.3. Sepultures del grup III#
£- Mausoleu d�un compartiment§ 637.500#
£- Mausoleu de dos compartiments§ 893.500#
£- Mausoleu sarcòfag de Montjuïc (per

compartiment)§ 1.076.000#
1.4. Sepultures del grup IV#
£- Panteons de sis compartiments amb

entorn, peu i vorera de granit i làpida de
granit negre sud£-africà o roig imperial
del cemintiri de Collserola§ 3.358.000#

£- Arcs£-coves (per compartiment)§ 1.076.000#
1.5. Sepultures del grup V#
Solars:§ #
£- Per m2 de superfície, fins als sis primers

m2§ 135.570#
£- Per m2 que passi de sis§ 216.850#
£- Per m2 d�ampliació subterrània§ 81.410#
Arcs£-coves:§ #
£- Per m2 d�ocupació§ 135.570#
£- Per m3 sobre rasant§ 4.080#
£- Per m3 sota rasant§ 2.700#
1.6. Sepultures del grup VI#
Panteons:§ #
£- Preu d�adjudicació amb làpida§ 1.605.500#
£- Per m2 de superfície fins als 6 primers

m2§ 135.570#

§ Pessetes#

£- Per m2 que passi de sis§ 216.850#
£- Per tenir ossari§ 104.780#
£- Arcs£-coves:§ #
£- Preu d�adjudicació§ 1.142.400#
£- Per m2 d�ocupació§ 135.300#
£- Per compartiment§ 209.510#
£- Per tenir ossari§ 104.770#
Epígraf 2n: Concessió de dret funerari en
lloguer#
La taxa a satisfer anualment per la concessió en llo-
guer del dret funerari de les sepultures, incloent£-hi els
drets de conservació, serà la següent:#
2.1 Sepultures del grup I (sense làpida):#
£- 1r. pis§ 14.250#
£- 2n. pis§ 15.440#
£- 3r. pis§ 13.070#
£- 4t. pis§ 8.640#
£- 5è. pis i superiors§ 7.550#
2.2 Sepultures del grup II:#
£- Tombes menors d�1 compartiment del

cemintiri de Montjuïc, amb làpida de
granit país de 4 cm de gruix§ 44.380#

£- Inscripció en lletres i símbols adhesius
d�acer inoxidable o bronzejats, a desig-
nar pel titular§ 31.500#

£- Tombes menors d�1 compartiments del
cemintiri  de Montjuïc§ 39.350#

Pels serveis 0 i 20, s�aplicarà la quantitat
de 20.600 ptes., que inclou: la taxa d�inhu-
mació i el lloguer durant dos anys d�un nín-
xol de 5è. pis o superior en alçada, quan la
petició d�enterrament sigui per una persona
física familiar del difunt. No podran acollir£-
s�hi les companyies d�assegurances, centres
assistencials i hospitalaris.#

Això no serà d�aplicació per a posteriors
renovacions anuals. No seran objecte de
concessió en lloguer les osseres individualit-
zades dels cementiris del Poblenou i Mont-
juïc, els columbaris cineraris i les conces-
sions a 99 anys.#

§ Pessetes#

Epígraf 3r. Conservació de cementiris#
3.1 Per anys§ #a) Sepultures del grup I§ #

£- Columbaris cineraris § 1.465#
£- Sepultures d�un compartiment§ 1.465#
£- Sepultures de més d�un comparti-

ment§ 3.100#
£- Tombes sense cripta§ 1.465#

b) Sepultures del grup II§ #
1) D�un compartiment § 3.100#
£- Per cada compartiment addicional§ 265#
2) Hipogeus egipcis i tombes tipus

americà§ 7.080#
c) Sepultures del Grup III i successius:§#

£- Sense distinció del nombre de com-
partiments§ 7.080#

d) 1) Neteja individualitzada de sepul-
tures grup I tres vegades any§ 4.510#

2) Neteja individualitzada de sepultu-
res grup II tres vegades any§ 13.500#

3) Neteja individualitzada de sepultu-
res grup IV i successius tres vegades
any § 27.000#

L�acceptació per a aquelles sepultures que
disposin d�una imatge o un altre element
decoratiu, requerirà inspecció prèvia i, si
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escau, un pagament addicional fins a un
màxim de 43.460 pessetes.#
3.2. D�una sola vegada.#

En les concessions a 99 anys i a perpetuï-
tat, el pagament de la taxa es podrà fer una
sola vegada, i serà el resultat de multiplicar la
taxa corresponent a l�any fiscal per 25,
segons la sepultura de què es tracti.#

En els casos de clàusules de limitació i de
divisió per compartiments de les sepultures,
s�haurà d�abonar obligatòriament d�una sola
vegada el pagament de la taxa de conserva-
ció, de conformitat amb l�apartat anterior.#

En les concessions temporals (50 anys) el
càlcul del pagament es farà multiplicant la
taxa esmentada per 20, sempre que no hagin
passat 30 anys des de l�atorgament de la con-
cessió.#
Epígraf 4t. Modificació del dret funerari#

4.1. Expedició de títols per bescanvi,
ampliació de la titularitat o rectificacions:#

Sepultures del grup I: 4.720 pessetes.#
Sepultures del grup II: 9.490 pessetes#
Sepultures del grup III i successius: 23.620

pessetes.#
4.2. Duplicats per pèrdua de l�original.#
La taxa a satisfer serà el 150% dels fixats

en l�apartat anterior, segons la classe de
sepultura.#

4.3. Modificació del dret funerari, per raó
de transmissions, incloent£-hi l�expedició del
nou títol.#

Se satisfaran les taxes de l�apartat 4.1,
segons la classe de sepultura, en els percen-
tatges següents:#

a) Per transmissions �mortis causa�. #
£- Quan l�adquirent sigui hereu o legatari

del titular o hagués estat designat successor
per acte administratiu: el 200%.#

£- Quan sigui posseïdor sense títol de suc-
cessió o sense designació,i es qualifiqui la
transmissió de provisional: el 400%#

b) Per transmissions �inter vivos�.#
£- Cessions entre parents dins del grau

assenyalat per l�Ordenança de cementiris: el
300%.#

£- Cessions entre estranys: el 500%.#
c) Per transmissions del dret funerari en

sepultures de lloguer (per abandonament del
titular), s�aplicarà la tarifa corresponent al
punt 4.1.#

4.4. Per la designació administrativa de
beneficiari de la sepultura per després de la
mort del titular; per a la revocació de la
designació esmentada o per a la substitució
del beneficiari designat, se satisfarà, per cada
acte, la taxa equivalent al 50% d�allò que
s�estableix en l�apartat 4.1.#

4.5. Per la inscripció de clàusules de limi-
tació de les sepultures:#

a) Si la limitació afecta tota la sepultura, la
taxa a satisfer serà el 400% d�allò que es fixa
en l�epígraf 4.1, a més d�allò que s�assenyala
en l�epígraf 3.2, sobre conservació de cemen-
tiris.#

b) Si la limitació afecta a un compartiment
dels diversos que hi ha en una sepultura o
més d�un, sense que afecti la totalitat, la taxa
serà la que resulti segons l�apartat anterior,

dividit pel nombre total de compartiments i
multiplicat pel nombre de compartiments
que siguin objecte de limitació.#

4.6. A petició del sol·licitant es podrà tra-
mitar la documentació necessària per a la
transmissió del dret funerari. Se satisfarà la
quantitat de 5.640 pessetes.#
Epígraf 5è. Inhumació, exhumació, trasllat i
reducció de restes#

a) Inhumació i exhumació, incloent£-hi, si
s�escau, la col·locació de la làpida.#

De cadàvers:#
Sepultures del grup I: 21.320 pessetes.#
Sepultures del grup II: 28.380 pessetes.#
Sepultures del grup III i successius: 70.920

pessetes.#
De cendres, restes i subvencionat: s�apli-

carà el 50% de la tarifa d�inhumacions,
segons la classe de sepultura.#

En les inhumacions i exhumacions en
columbaris d�una sola inhumació s�aplicarà
el 25% de la tarifa de les inhumacions.#

Les inhumacions de cendres en el Jardí del
Repòs s�efectuaran sense càrrec.#

En cas de trasllat de diversos cadàvers, res-
tes o cendres, per a la inhumació i exhuma-
ció, se satisfarà per unitat amb les tarifes dels
apartats anteriors fins a un màxim de:#

§ Pessetes#

Sepultures del grup I§ 43.910#
Sepultures del grup II§ 57.900#
Sepultures del grup III i successius§ 142.410#

b) Trasllat de cadàvers, de restes, o de cen-
dres, dins del mateix cementiri, qualse-
vol que sigui el nombre, la taxa a satis-
fer serà el 40% dels drets d�inhumació.§ #

c) Reducció de restes incloent£-hi sudari
especial per a últim difunt:§ #
Sepultures grup I§ 6.560#
Sepultures grup II§ 8.730#
Sepultures grup III i successius§ 21.820#

d) Col·locació de sudaris de restes ante-
riors qualsevol que en sigui el nombre§ 3.350#

e) Reducció o preparació de cadàvers, res-
tes o cendres per ser traslladats fora del
cementiri§ 6.500#

Epígraf 6è. Cremació#
a) De cadàvers, per unitat§ 30.000#
b) De restes, per unitat§ 10.450#

S�aplicarà un màxim de§ 36.030#
c) De restes en sepultures del grup I

(comprèn exhumació, preparació, taüt
especial, desplaçament fins al recinte
de cremació amb reinhumació a la
mateixa sepultura si s�escau)§ 74.230#

d) Desenferetrament per a l�extracció de
caixes de zenc§ 5.620#

Epígraf 7è. Obertura#
L�obertura d�una sepultura, que no inclogui inhuma-
ció o exhumació de cadàvers, restes o cendres, la
taxa a satisfer serà el 50% dels drets d�inhumació.#
Epígraf 8è. Permís d�entrada de làpides i altres#
a) Permís d�entrada de làpides, tires i ele-

ments decoratius i de jardineria§ 1.465#
b) Supervisió d�incripcions en làpides, tires

i elements decoratius§ 1.465#
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c) Per la col·locació d�elements que com-
prenguin dues o més sepultures o per la
conversió de dos o més nínxols en una
sepultura aparent, mitjançant la
col·locació d�una làpida comuna,
excepte en el cementiri de Collserola, a
més dels drets que corresponguin pel
permís d�obres, se satisfarà una taxa
equivalent al 20% de l�adjudicació del
dret funerari corresponent al conjunt
dels nínxols que s�uneixin§ #

d)1) Reformar una tomba i revestir els exte-
riors amb aplacat de granit, marbre o
pedra§ 16.710#

2) Revestiment de pedra de la façana en
nínxols i similars, excloent£-ne les
façanes de pedra natural o artificial§ 9.020#

3) Per excés de façana§ 9.020#
4) Col·locació en nínxols i similars de

jardineria, parterre, vorera (excepte
zones pavimentades) i sòcols (excep-
te façana de pedra), per unitat§ 3.010#

e) Col·locació de làpida, creu, aplacat o
un altre element decoratiu, per unitat,
per a qualsevol dels grups II, IV, V i VI§ 11.300#

f) Per obres menors§ 7.080#
g) Per permís i supervisió de neteja i pintat§ #

£- Sepultures de grup II § 3.010#
£- Sepultures de grup III i successius§ 6.890#

h) Per permís i supervisió d�arranjar sepul-
tures de grup III i successius:§ #
1) Petits arranjaments i millores§ 3.010#
2) Per obres de reparació i reforma§ 16.710#

En els casos que s�operi en els cementiris sense el pre-
ceptiu permís i previ pagament de la taxa correspo-
nent, s�aplicarà el doble de la mateixa que correspon-
gui als conceptes indicats.#
Epígraf 9è. Construccions funeràries#
En les obres de construcció de panteons i
arcs£-coves:§ #
£- Per m3 o fracció de cripta§ 2.190#
£- Per m3 o fracció de cova§ 1.805#
£- Per m3 o fracció de construcció en alça-

da§ 3.840#
£- Per m2 o fracció de façana circumscrita§ 2.190#
£- Per m2 o fracció de voravia§ 2.010#
Epígraf 10è. Altres conceptes#
a) Pel servei de la sala d�autòpsies i d�em-

balsamament§ 6.770#
b) Targeta magnètica accés porta mauso-

leus§ 1.340#
c) Plaques d�inscripció en mausoleus§ 10.950#

1) Bescanvi (inclou gravar el nom, cog-
noms i símbol religiós)§ 11.400#

2) Complement per gravar textos
bíblics, literaris i versos§ 18.710#

d) Col·locació d�elements decoratius en
nínxols§ #
1) De làpides, tires i, si s�escau, marc

d�acer inoxidable§ 3.940#
2) De parterres i sòcols § 3.940#
3) Per cobriment de façanes i muntatge

de jardineres § 6.360#
e) Desplaçament i col·locació d�elements

decoratius en sepultures de grup I per
trasllat de restes§ 12.370#

f) 1) Subministrament i col·locació de
vidres en nínxols i similars§ 2.370#

2) Per excés de façana§ 7.090#
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g) Col·locació individualitzada de llum
votiu en les sepultures del grup I del
cementiri de Collserola§ 9.780#

h) Manteniment anual de llum votiu en les
sepultures del grup I del cementiri de
Collserola§ 650#

i) Subministrament de les lloses de tanca-
ment per a sepultures del grup V (per
compartiment)§ 9.010#

j) Subministrament i col·locació de suports
d�acer inoxidable per a làpides de tom-
bes menors§ 21.710#

k) Subministrament i substitució de panys
en marcs d�acer inoxidable (incloent£-hi
dues claus)§ 2.640#

l) Subministrament de dues claus per al
marc d�acer inoxidable§ 500#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.11#

TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL#

Article 1r#
Disposició general#

D�acord amb allò que disposa l�article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases de règim local i, específicament,
l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals i
de conformitat amb els articles 15 i 19 de la
mateixa Llei, s�estableixen taxes per la utilit-
zació privativa del domini públic municipal
que es regeixen pels articles 20 a 27 de la
Llei 39/1988.#
Article 2n#
Fet imposable#

1. Constitueix el fet imposable la utilitza-
ció privativa o l�aprofitament especial del
domini públic municipal.#

2. No s�acreditarà la taxa, amb inde-
pendència de l�obligació de sol·licitar la
llicència corresponent, en les utilitzacions o
aprofitaments següents:#

a) Els tancats de protecció de tota classe
d�obres i bastides.#

b) L�ocupació vial mitjançant llocs de
venda subjectes a taxa per l�Ordenança sobre
mercats.#

c) Les ocupacions subjectes a les taxes
regulades a l�Ordenança núm. 3.14 sobre
serveis culturals.#

d) L�ocupació de la via pública per al
rodatge de pel·lícules, vídeos, enregistra-
ments televisius i impressió de fotografies
sempre que no tinguin finalitat publicitària,
amb independència de l�obligatorietat d�ob-
tenir la pertinent autorització municipal i de
pagar els serveis que, amb tal motiu, es
requereixin, així com les despeses originades
pel deteriorament i els desperfectes que es
puguin originar.#

e) L�ocupació de la via pública mitjançant
un gual per les estacions de servei que expe-
deixin productes petroliers.#

f) Les zones de prohibició d�estacionament
davant de les sortides d�emergència de locals
de pública concurrència, sempre que estiguin

degudament autoritzades, segons l�Orde-
nança municipal sobre estacionament regu-
lat.#

3. La utilització del domini públic amb
motiu de la celebració de festes populars als
barris pot ser objecte d�exempció de la taxa
per acord de la Comissió de Govern, adoptat
prèviament pel Consell de Districte. Quan es
tracti de fires tradicionals, se seguirà el pro-
cediment establert en l�article 21 de les Nor-
mes reguladores de les activitats desenvolu-
pades a la via pública, i l�exempció esmenta-
da, que podrà ser total o parcial, serà aprova-
da, si escau, per la Comissió de Govern en el
mateix acord de declaració de fira tradicio-
nal.#

4. La utilització del domini públic mit-
jançant terrasses podrà gaudir d�una exemp-
ció de pagament, per causes d�interès general
i amb una limitació temporal de tres anys,
sempre en els casos de primer establiment,
per acord de la Comissió de Govern prèvia
proposta del Consell de Districte correspo-
nent.#
Article 3r#
Subjectes passius#

1. La taxa recaurà sobre aquelles persones
físiques o jurídiques que gaudeixin, utilitzin o
aprofitin especialment o privativament el
domini públic municipal en benefici propi,
així com les que aprofitin de manera especial
el domini públic visible des de les vies públi-
ques locals com a suport necessari de les
seves activitats o instal·lacions publicitàries.#

En aquest cas tindran la condició de subs-
tituts les empreses propietàries de les
instal·lacions.#

2. En tots els casos és preceptiva l�obten-
ció de la llicència corresponent d�acord amb
els requisits que s�estableixen en les Orde-
nances municipals que correspongui.#

3. No estaran sotmesos al pagament d�a-
questa taxa els usos d�identificació. S�entén
per identificació tota acció encaminada a
difondre entre el públic la informació de la
mera existència d�una activitat en el mateix
indret on aquesta es du a terme. Constituei-
xen ús d�identificació els missatges que es
limitin a indicar la denominació social de
persones físiques o jurídiques, el seu logotip,
bandera, escut o l�exercici d�una activitat
exercida directament per aquestes persones o
l�immoble o lloc on es col·loqui la identifica-
ció.#

Els logotips o marques comercials no prò-
pies seran admesos com a ús d�identificació
només en cas que correspongui a l�únic pro-
ducte objecte de l�activitat.#

4. No estaran obligats al pagament de la
taxa, amb independència de l�obligació de
sol·licitar la llicència corresponent:#

a) Els organismes de l�Estat, de la Generali-
tat de Catalunya, de la Província, del munici-
pi de Barcelona i les entitats locals de les
quals formi part, per tots els aprofitaments
propis del servei de comunicacions que
explotin directament i per tots aquells que
interessin immediatament la seguretat i
defensa del territori nacional.#

b) Les entitats benèfiques pels aprofita-
ments directament relacionats amb els seus
fins benèfics.#

c) Els partits polítics en període electoral.#
d) Els consolats i cambres de comerç

estrangeres, en els casos de reciprocitat inter-
nacional.#

e) Els monts de pietat i les caixes d�estalvis
pels aprofitaments necessaris per als seus fins
específics de caràcter benèfic. #

f) Els titulars de llicències o autoritzacions
pel concepte de col·locació de mercaderies o
altres elements, quan se situïn en front dels
locals d�entitats de caràcter oficial o cultural i
siguin explotats directament per les entitats
esmentades.#

g) Els titulars de reserves d�estacionament
atorgades a persones amb disminució física.#

h) Els guals corresponents als edificis histo-
ricoartístics o monumentals mentre estiguin
en obres.#
Article 4t#
Responsables#

1. Respondran solidàriament o subsidiària-
ment de les obligacions tributàries del sub-
jecte passiu les persones físiques o jurídiques
a què es refereixen els articles 37 a 41 de la
Llei 230/1963, general tributària.#

2. En seran responsables subsidiaris els
administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concur-
sos, societats o entitats en general, en els
supòsits i amb l�abast que s�assenyala a l�arti-
cle 40 de la Llei general tributària.#
Article 5è#
Quantia#

1.Quan s�utilitzin procediments de licita-
ció públic, l�import de la taxa vindrà determi-
nat pel valor econòmic de la proposició
sobre la qual recaigui la concessió, autoritza-
ció o adjudicació.#

2. La quantia de la taxa vindrà determina-
da pel polinomi següent:#

Quota tributària = PB × S × T × FCC ×
FCA × FCH#

On PB és la tarifa bàsica; S, la superfície
en metres quadrats de l�aprofitament; T, el
temps en dies de l�aprofitament, sempre que
no s�estableixi una durada mínima en altres
articles de la present Ordenança; FCC, el fac-
tor corrector del carrer; FCA, el factor correc-
tor de la classe d�aprofitament; i FCH, el fac-
tor corrector per a immobles destinats a habi-
tatge.#

3. La tarifa bàsica per metre quadrat o
fracció i dia d�aprofitament és de 62 pessetes.#

4. Regles per a l�aplicació del factor
superfície :#

a) La superfície serà la que ocupi l�aprofi-
tament.#

b) En el cas de guals i de reserva d�estacio-
nament, de parada i prohibicions d�estacio-
nament, la superfície serà igual a la longitud
de l�aprofitament en la línia de la vorera arro-
donida per excés multiplicada per una
amplada de tres metres.#

c) Quan l�aprofitament es faci mitjançant
un vehicle, la superfície serà la de la seva
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projecció en el sòl.#
d) En els casos en què no sigui possible

fixar la superfície d�ocupació, i en tot cas
com a mínim, la superfície serà de dos
metres quadrats.#

e) Es considerarà que l�espai mínim que
ocupa una taula amb 4 cadires és de 2�25
m2, i no es podran autoritzar més taules que
el resultat de dividir la superfície autoritzada
per 2�25 m2.#

f) En el cas dels guals i zones de prohibició
d�estacionament els metres d�ocupació que
passin de 5 lineals es comptabilitzaran
dobles.#

g) En el cas de l�epígraf g) de l�apartat 7
d�aquest article, el factor superfície se substi-
tuirà pels mòduls següents:#

Superfície de cada instal·lació :#
Fins a 12 m2: 125#
Més de 12 m2 i fins a 50 m2: 250#
Més de 50 m2 i fins a 200 m2: 375#
Més de 200 m2 i fins a 500 m2: 500#
Més de 500 m2: Superfície real#
h) Per a les activitats publicitàries visibles

des de les vies públiques el factor superfície
serà el nombre de metres quadrats de la ins-
tal·lació obtingut en relació amb la figura
geomètrica que formin.#

5. Regles per a l�aplicació del temps :#
1a. Els temps serà el de la durada de l�a-

profitament.#
2a. Segons el termini, els usos i aprofita-

ments podran ser anuals, semestrals o de
temporada, trimestrals, mensuals, per a totes
les festes i vigílies durant l�any, per a un
nombre determinat de dies consecutius, per a
un nombre de dies no consecutius durant un
determinat període, i per a la durada de les
festes o fires autoritzades.#

3a. Quan la llicència o autorització es
concedeixi per mesos, trimestres, festes o
vigílies durant l�any, semestres, temporada o
per a un any, es consideraran, per al càlcul
de la quota, respectivament, els mesos de 30
dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigí-
lies de 128 dies, els semestres o temporada
de 180 dies i els anys de 360 dies. En els
altres casos el càlcul de la quota es farà
segons el nombre de dies d�ocupació efecti-
va.#

6. Regles per a l�aplicació del factor
corrector del carrer:#

1a. El factor corrector del carrer és el que
correspon a cada carrer a l�efecte de l�impost
sobre activitats econòmiques, segons el qua-
dre següent :#

Categoria carrer§ A§B§ C§ D§ E, F i Z. industr.#

Factor corrector§ 5§3§1�75§1�25§ 1#

2a. A l�efecte d�assignació de l�índex de
situació corresponent en la present taxa,
seran d�aplicació els criteris següents:#

a) Als establiments situats als carrers, trams
de carrers, indrets o llocs que no tinguin
assignat específicament un índex de situació,
se�ls aplicarà l�índex 1,25.#

b) Als aprofitaments situats en el subsòl de
la via pública o en instal·lacions de serveis
públics que discorrin pel subsòl de la ciutat,

els serà aplicat l�índex de situació que corres-
pongui al de la sortida més propera a la via
pública.#

c) Als aprofitaments situats a la via pública
els serà aplicat l�índex corresponent a la finca
més propera, i en el cas d�equidistància a
dues finques de diferent categoria, els serà
aplicat l�índex corresponent a la finca que el
tingui més alt.#

d) Si en un mateix aprofitament concorren
dues vies públiques, se li aplicarà el factor
corrector de superior categoria.#

7. El factor corrector d�aprofitament és el
que correspon a cadascun d�aquests, segons
les classes següents:#

Aprofitament§ Factor corrector#

a) Llocs de venda o terrasses en festes i
fires tradicionals o dintre del recinte
d�activitats recreatives o al seu voltant i
casetes per a la venda d�articles de
pirotècnia, amb un mínim de 5 dies a
l�efecte de cobrament, independent-
ment del termini autoritzat en la llicèn-
cia§

2#

b) Terrasses closes§ 1#
c) Llocs de venda amb instal·lacions fixes i

quioscos en general, llevat dels quios-
cos de premsa§

1#

d) Terrasses, taules i cadires com a ele-
ments annexos als establiments excepte
els esmentats anteriorment:§

#

£- Situats en vies públiques de categoria
A i B§

0,16#

£- Resta de categories§ 0,15#
e) Closos i envelats, per cada m2 o fracció

i dia, amb un mínim de 1.000 m2 §
0,05#

f) Balls, concerts i representacions anàlo-
gues, per cada m2 o fracció i dia, amb
un mínim de 1.000 m2§

0,05#

g) Gronxadors, cavallets i pavellons per a
altres atraccions, cadires i tribunes, per
cada 10 dies o fracció§

1,20#

h) Guals en general:§ #
£- D�ús permanent § 0,18#
£- Més de 8 hores fins a 12 hores§ 0,14#
£- Fins a 8 hores § 0,12#
£- Garatges i aparcaments subjectes als

epígrafs d�IAE núm. 751.1, 751.2 i
751.3§

0,10#

£- Serveis de rentat i greixatge d�automò-
bils, serveis de taller de reparació
d�automòbils, agències de transport i
locals de compravenda de vehicles:§

#

£- De més de 8 hores i fins a 12 hores § 0,09#
£- Fins a 8 hores§ 0,08#

Gual per a immobles destinats a habitatge#
El factor corrector d�habitatge (FCH) serà:§ #

£- Superfície garatge fins a 25 m2§ 0,70#
£- Més de 25 m2 fins a 50 m2 § 0,80#
£- Més de 50,1 m2 fins a 100 m2 § 0,90#
£- Més de 100,1 m2§ 1#

i) Reserves d�estacionament i parada i
zones de prohibició d�estacionament
regulades en l�Ordenança sobre estacio-
nament regulat§

#

j) Mercaderies a les voreres§ 1#
k) Xurreries o bunyoleries§ 0,5#

Aprofitament§ Factor corrector#

l) Venda no sedentària, segons allò que
estableix l�article 15 de les Normes
reguladores de les activitats desenvolu-
pades a la via pública i activitats profes-
sionals, per a ocupacions de més de
180 dies§

0,5#

Per a durades inferiors s�aplicarà l�epí-
graf corresponent a �llocs de venda en
festes i fires tradicionals�§

#

m) Venda de castanyes per a durades
superiors a tres mesos §

0,5#

Per a durades inferiors s�aplicarà l�epí-
graf corresponent a �llocs de venda en
festes i fires tradicionals�§

#

n) Altres ocupacions no especificades
anteriorment§

#

p) Per rodatges de pel·lícules, vídeos i
enregistraments televisius de caràcter
publicitari, independentment del paga-
ment d�altres serveis que es requereixin
i amb prèvia autorització municipal. Per
cada dia o fracció§

76.500#

q) Quioscos de premsa: quotes anuals per
unitat de quiosc§

#

1.1 Activitat de venda de premsa i
publicacions per grups d�emplaça-
ments§

#

£- Grup 1 § 239.400#
£- Grup 2§ 300.950#
£- Grup 3§ 346.650#
£- Grup 4§ 406.650#
£- Grup 5§ 427.250#
£- Grup 6§ 654.150#
£- Grup 7§ 981.300#
£- Grup 8§ 1.887.650#
£- Grup 9§ 2.278.200#
£- Grup 10§ 892.750#
1.2. Publicitat en el quiosc:§ #
£- Model ordinari§ 67.700#
£- Model especial§ 135.400#

r) Instal·lació de banderoles en fanals. Per
cada fanal i dia§

125#

s) Mercat ambulant Eduard Aunós§ #
£- Parada de 2x2 m2 § 93.945#
£- Parada de 3x2 m2§ 111.135#
£- Parada de 4x2 m2§ 128.735#
£- Parada de 6x2 m2§ 166.650#
£- Parada de 8x2 m2§ 204.560#
£- Parada de 10x2 m2§ 242.455#

Article 6è#
Gestió#

1. L�obligació del pagament d�aquesta taxa
neix des que s�atorga la utilització privativa o
l�aprofitament especial.#

2. Quan la utilització privativa comporti la
destrucció o el deteriorament del domini
públic local, el beneficiari estarà obligat,
sense perjudici del pagament de la taxa que
correspongui, al reintegrament del cost total
de les respectives despeses de reconstrucció
o reparació i al dipòsit previ de l�import.#

3. Si els danys són de caràcter irreparable
s�haurà d�indemnitzar l�Ajuntament en quan-
titat igual al valor dels béns destruïts o a l�im-
port del deteriorament efectivament produït.#

4. En cap cas l�Ajuntament no condonarà
les indemnitzacions i el reintegrament a què
es refereixen els apartats anteriors.#
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Article 7#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.12#

APROFITAMENT DEL VOL, EL SÒL I EL SUBSÒL#

Article 1r#
Disposicions generals#

D�acord amb allò que disposa l�article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases de règim local i, específicament,
l�article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals,
i de conformitat amb els articles 15 i 19 de la
mateixa Llei s�estableixen taxes per la utilit-
zació privativa genèrica o pels aprofitaments
especials constituïts en el vol, el sòl i el
subsòl de les vies públiques municipals, a
favor d�empreses explotadores o prestadores
de telecomunicacions o de subministraments
que afectin la generalitat o una part impor-
tant del veïnat, que es regeixen pels articles
20 a 27 de la Llei 39/1988.#
Article 2n#
Fet imposable#

1. Constitueix el fet imposable de les taxes
regulades en aquesta Ordenança la utilitza-
ció privativa genèrica o aprofitaments espe-
cials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl de
les vies públiques municipals, a favor d�em-
preses explotadores o prestadores de teleco-
municacions o de subministraments que
afectin la generalitat o una part important del
veïnat.#

2. La taxa regulada en aquesta Ordenança
és compatible amb les quanties i/o tarifes
que, amb caràcter puntual o periòdic puguin
acreditar£-se com a conseqüència de la cessió
d�ús d�infraestructures específicament desti-
nades o habilitades per l�Ajuntament per
allotjar xarxes de serveis.#
Article 3r#
Subjectes passius#

1. Són subjectes passius de la taxa regula-
da per aquesta Ordenança, les empreses
explotadores dels serveis de proveïment d�ai-
gua, de subministrament de gas, electricitat,
telecomunicacions i altres d�anàlogues que
disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que
transcorrin pel domini públic local o que hi
estiguin instal·lades, amb independència de
la titularitat de les xarxes o instal·lacions.
També seran subjectes passius les empreses,
entitats o administracions que prestin serveis
o explotin una xarxa de comunicació en el
mercat d�acord amb allò que preveu el parà-
graf 2n. de l�apartat 3 de l�article 7 de la Llei
11/1998, de 24 d�abril, general de telecomu-
nicacions.#

2. En el cas que l�aprofitament especial
comporti la destrucció o deteriorament del
domini públic local, el beneficiari, la persona

o l�entitat en qüestió està obligat, indepen-
dentment del pagament del preu públic que
escaigui, a reintegrar el cost total de les des-
peses de reconstrucció o reparació respecti-
ves i a dipositar£-ne prèviament l�import.#

3. Si els danys són de caràcter irreparable,
cal indemnitzar l�Ajuntament amb la mateixa
quantitat que el valor dels béns destruïts o
que l�import del deteriorament efectivament
produït.#

4. En cap cas l�Ajuntament no pot condo-
nar les indemnitzacions ni els reintegraments
a què es refereixen els dos apartats anteriors.#

5. Es consideren prestats dins el terme
municipal tots els serveis que, per la seva
naturalesa, depenguin o estiguin en relació
amb l�aprofitament del vol, el sòl o el subsòl
de la via pública, encara que el preu es pagui
en un altre municipi.#
Article 4t#
Responsables#

1. Respondran solidàriament o subsidiària-
ment de les obligacions tributàries del sub-
jecte passiu les persones físiques o jurídiques
a què es refereixen els articles 37 a 41 de la
Llei 230/1963, general tributària.#

2. En seran responsables subsidiaris els
administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concur-
sos, societats o entitats en general, en els
supòsits i amb l�abast que s�assenyala en l�ar-
ticle 40 de la Llei general tributària.#
Article 5è#
Quantia#

1. La quantia d�aquesta taxa és, en tot cas i
sense cap excepció, l�1,5% dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtin-
guin anualment en el terme municipal les
empreses explotadores assenyalades en l�arti-
cle 3r.#

2. A l�efecte de l�apartat anterior, tenen la
consideració d�ingressos bruts procedents de
la facturació obtinguda anualment en el
terme municipal per les empreses obligades
al pagament d�acord amb l�article 3.1 els
ingressos obtinguts en el període esmentat
per aquestes empreses a conseqüència dels
subministraments realitzats als usuaris, inclo-
ent£-hi els procedents de lloguer, posada en
marxa, conservació, modificació, connexió,
desconnexió i substitució dels comptadors,
equips o instal·lacions propietat de les
empreses o dels usuaris utilitzats en la presta-
ció dels serveis esmentats i, en general, tots
aquells ingressos que hi escaiguin de la factu-
ració realitzada pels serveis resultants de l�ac-
tivitat pròpia de les empreses subministrado-
res.#

3. No tenen la consideració d�ingressos
bruts procedents de la facturació els concep-
tes següents:#

a) Les subvencions d�explotació o de capi-
tal, tant públiques com privades, que les
empreses poden rebre.#

b) Les indemnitzacions exigides per danys
i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades
que calgui incloure en els ingressos bruts

definits en l�apartat anterior.#
c) Els productes financers, com ara interes-

sos, dividends i qualssevol altres de naturale-
sa anàloga.#

d) Els treballs realitzats per l�empresa amb
vista a l�immobilitzat.#

e) El valor màxim dels seus actius a con-
seqüència de les regularitzacions que facin
dels seus balanços, a l�empara de qualsevol
norma que es pugui dictar.#

f) Les quantitats procedents d�alienacions
de béns i drets que formen part del seu patri-
moni.#

g) Els impostos indirectes i les quantitats
que, per disposicions legals, les empreses
han de llevar dels seus ingressos bruts per
aplicar els fins assenyalats en les disposicions
esmentades.#

4.Els ingressos a què es refereix l�apartat 1
d�aquest article s�han de minorar exclusiva-
ment per:#

a) Les partides incobrables i els saldos de
cobrament dubtós, determinats d�acord amb
allò que disposa la normativa reguladora de
l�impost de societats.#

b) Les partides corresponents a imports
facturats indegudament per error i que hagin
estat objecte d�anul·lació o rectificació.#

5. La quantia d�aquesta taxa que corres-
pongui a Telefónica de España, SA es consi-
dera englobada en la compensació en
metàl·lic de periodicitat anual a què es refe-
reix l�apartat 1 de l�article 4t. de la Llei
15/1987, de 30 de juliol, segons la redacció
establerta per la disposició addicional vuite-
na de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.#

6. La compensació a la qual es refereix l�a-
partat anterior no serà en cap cas d�aplicació
a les quotes meritades per les empreses parti-
cipades per Telefónica de España, SA, encara
que ho siguin íntegrament, que prestin ser-
veis de telecomunicacions i que estiguin
obligades al pagament d�acord amb allò que
estableix l�article 3.1 de la present Orde-
nança.#
Article 6è#
Acreditació#

L�obligació de pagament de la taxa que
regula aquesta Ordenança neix en el casos
següents:#

a) Quan es tracta de concessions o autorit-
zacions de nous aprofitaments, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent.#

b) Quan es tracta de concessions o autorit-
zacions d�aprofitaments que ja han estat
autoritzats i prorrogats, el primer dia de
cadascun dels períodes naturals que s�assen-
yalen en l�article següent.#

c) En aquells supòsits en què l�aprofita-
ment especial a què fa referència l�article 1
d�aquesta Ordenança no requereixi llicència
o autorització, des del moment en què s�ha
iniciat l�aprofitament esmentat. A aquests
efectes, s�entén que ha començat l�aprofita-
ment en el moment en què s�inicia la presta-
ció del servei als ciutadans que ho demanen.#
Article 7è#
Normes de gestió, liquidació i recaptació#
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1. Les companyies obligades al pagament
d�acord amb l�article 3.1, han de presentar a
l�Ajuntament abans del 30 d�abril de cada
any la declaració corresponent a l�import
dels ingressos bruts facturats de l�exercici
immediatament anterior, per tal que l�Ajunta-
ment pugui girar les liquidacions a què es
refereixen els apartats següents.#

2. L�Ajuntament practicarà la liquidació
trimestral provisional aplicant l�1,5% sobre
l�import dels ingressos bruts declarats com a
facturació realitzada dins el terme municipal
l�any anterior.#

3. L�import de cada liquidació trimestral
equival a la quantia resultant d�aplicar el per-
centatge expressat en l�apartat 1 de l�article 5
d�aquesta Ordenança al 25% dels ingressos
bruts procedents de la facturació realitzada
dins el terme municipal l�any anterior. Les
liquidacions s�han de notificar als subjectes
passius per tal que facin el corresponent
ingrés l�últim mes de cada trimestre.#

4. La liquidació definitiva s�ha d�ingressar
el primer trimestre següent a l�any a què es
refereix. L�import es determina mitjançant l�a-
plicació del percentatge expressat en l�article
5.1 d�aquesta Ordenança a la quantia total
dels ingressos bruts procedents de la factura-
ció meritats per cada empresa durant l�any
esmentat, i s�ha d�ingressar la diferència entre
aquell import i els seus pagaments a compte
dels efectuats anteriorment. En el supòsit en
què hi hagi saldo negatiu, l�excés satisfet a
l�Ajuntament s�ha de compensar en el primer
pagament a compte o en els successius.#
Article 8è#
Facultats d�inspecció#

La comprovació i la inspecció de tots
aquells elements que regula aquesta Orde-
nança, per tal de quantificar la taxa i fer£-ne el
pagament, correspon als serveis d�inspecció
propis d�aquest Ajuntament.#
Article 9è#
Data d�aprovació i vigència#

Aquesta Ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Consell Plenari amb data 22 de
desembre de 1999, començarà a regir l�1 de
gener del 2000 i continuarà vigent mentre no
se n�acordi la modificació o derogació.#

021999044001
A

Les Franqueses del Vallès#

EDICTE#

La Comissió Municipal de Govern, en la
sessió del dia 25 de novembre de proppassat,
va adjudicar definitivament la realització de
les obres del Projecte d�urbanització de la
unitat d�actuació número 10 a l�empresa
Hidráulica i Obras, S.L., per la quantitat de
32.836.511 pessetes IVA inclòs, amb subjec-
ció al Plec de clàusules administratives parti-
culars aprovat, per ser l�oferta més avantatjo-
sa.#

La qual cosa es fa pública en acompliment

de l�article 124 del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 d�abril i article 285 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.#

Les Franqueses del Vallès, 16 de desembre
de 1999.#

L�Alcalde, Francesc Torné. #

021999043808
A

La Granada#

EDICTE#

Finalitzat el període d�exposició pública
de l�acord d�aprovació inicial del projecte
d�urbanització de la perllongació del vial£-A
de l�actuació residencial del sector «La
Torre» de la Granada, adoptat via decret de
data 9 de novembre de 1999, sense que s�hi
hagin presentat reclamacions, es considera
elevat a definitiu, per general coneixement.#

La Granada, 20 de desembre de 1999.#
L�Alcalde President, Diego Díez de los

Ríos i Sánchez. #

021999043854
A

La Granada#

EDICTE#

Finalitzat el període d�exposició pública
de l�acord d�aprovació inicial de l�expedient
de la modificació poligonal del Pla parcial
industrial «Fondos de l�Estació», en el sentit
d�establir un sol polígon d�execució pel siste-
ma de compensació, adoptat pel Ple de la
Corporació el 29 d�octubre de 1999, sense
que s�hi hagin presentat reclamacions, es
considera elevat a definitiu per general
coneixement.#

La Granada, 20 de desembre de 1999.#
L�Alcalde President, Diego Díez de los

Ríos i Sánchez.#

021999043855
A

Manlleu#

EDICTE#

Atès que ha finalitzat el següent contracte,
aquest Ajuntament té previst cancel·lar la
garantia definitiva de la seva correcta execu-
ció.#

Contracte: Contractació de les obres de
construcció del 2n tram del col·lector del
carrer Vilamirosa i millora de la xarxa dels
carrers adjacents.#

Empresa: Excover, S.A.#
Durant el termini de quinze dies, a comp-

tar des del següent al de la publicació d�a-
quest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, poden presentar reclamacions
totes aquelles persones que creguin tenir

algun dret exigible a l�empresa esmentada
per raó del contracte garantit.#

Manlleu, 17 de setembre de 1999.#
L�Alcalde, Joaquim Vivas i Llorens.#

021999043847
A

Manresa#

EDICTE#

Aprovat inicialment pel Ple d�aquesta Cor-
poració, en sessió celebrada el dia 20 de
desembre de 1999, el Pressupost general d�a-
quest Ajuntament per a l�exercici de 2000,
s�exposa al públic a la Intervenció Municipal
pel termini de quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació d�aquest edicte en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, durant els
quals els interessats podran examinar£-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. El Pres-
supost es considerarà definitivament aprovat,
si durant l�esmentat termini no s�haguessin
presentat reclamacions.#

Tot això de conformitat amb allò que dis-
posa l�article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals i l�article 20.1 del Reial Decret
500/1990, de 20 d�abril.#

Manresa, 21 de desembre de 1999.#
L�Alcalde£-President, Jordi Valls.#

021999043703
A

Muntanyola#

EDICTE#

Aprovada inicialment la modificació pun-
tual de les Normes Subsidiàries de Planeja-
ment i el seu projecte, per acord del Ple de
l�Ajuntament, de 25 d�octubre de 1999. D�a-
cord amb els articles 56, 59 i concordants del
Decret Legislatiu 1/90 de 12/07, s�obre a
informació pública pel termini d�un mes, en
què l�expedient podrà ser consultat a la
Secretaria de l�Ajuntament, els dies labora-
bles de 9 a 13 hores, per formular£-hi les
al·legacions o les alternatives al planejament
que es considerin adients.#

Muntanyola, 13 de desembre de 1999.#
L�Alcalde, Josep Alemany i Garriga.#

021999043843
A

Olèrdola#

EDICTE#

Aprovat inicialment pel Ple de l�Ajunta-
ment, en sessió celebrada el dia 21 de
desembre de 1999, el pressupost de l�Entitat
per a l�exercici de l�any 2000, així com la
plantilla que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral,


