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reguladora de l’Impost sobre bens immobles
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
- Ordenança Fiscal núm. 6,
reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
- Ordenança Fiscal núm. 8,
reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius
- Ordenança Fiscal núm. 9,
reguladora de la Taxa sobre concessions,
instal·lacions, conservació i manteniment de
plaques, patents i altres distintius anàlegs
- Ordenança Fiscal núm. 10,
reguladora de la Taxa per la concessió de llicències
urbanístiques i llicències per a la realització d'obres,
canalitzacions instal·lacions i serveis anàlegs a la via
pública
- Ordenança Fiscal núm. 11,
reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis
administratius
d'intervenció
de
l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
- Ordenança Fiscal núm. 19,
reguladora de la Taxa per la utilització de serveis i
instal·lacions culturals municipals
- Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la Taxa per la utilització de serveis i
instal·lacions esportives municipals
- Ordenança Fiscal núm. 21,
reguladora de la Taxa pel servei d'aparcament vigilat
de vehicles
- Ordenança Fiscal núm. 22,
reguladora de la Taxa per serveis adreçats a
persones amb manca d’autonomia, necessitats socials i/o
risc d'exclusió social
- Ordenança Fiscal núm. 23,
reguladora de la Taxa per l'ús dels bens i
instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis
inherents
- Ordenança Fiscal núm. 27,
reguladora de la Taxa per l'ocupació temporal o
permanent de la via pública o d'immobles de
domini públic de propietat municipal.
- Ordenança Fiscal núm. 2,
- Ordenança Fiscal núm. 4,

Data 29-12-2017

“Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, i segons l’annex que
s’adjunta al present acord.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment del que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refòs de la llei reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia
que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 30 d'octubre de 2017 va aprovar, entre
d’altres, els acords següents:

B

ANUNCI

A

Sant Adrià de Besòs

De conformitat amb l'article 17.3 del RDL 2/2004, el Ple de l'Ajuntament en sessió de
28 de desembre de 2017 ha desestimat les esmentades al·legacions i ha aprovat
definitivament les modificacions de les ordenances fiscals aprovades inicialment el dia
30 d'octubre, adoptant els següents:
«ACORDS

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel sr. Ángel Escolano, advocat, en
representació de l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya i de l'Associació de
Marxants de Sant Adrià en el seu escrit de 28 de novembre i transcrites anteriorment
pels motius següents:
1.- L'escrit del sr. Ángel Escolano s'ha presentat sense signar i sense acreditar la
representació que invoca (art. 66 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques i art. 111 del Reial Decret 1065/2007 que aprova el
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària).
2. Consta a l'expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 2018
l'estudi tècnico-econòmic que posa de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost per a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic i per a les taxes per prestació de serveis, respectivament, de conformitat
amb l'art. 25 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals.

A
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Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i
aprovació de les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de la data ú de gener
de l’any dos mil divuit, s’han presentat al·legacions.
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Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades.”

Data 29-12-2017

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 del TR de la LRHL, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

B

3.- L'escrit del sr. Escolano no desvirtua ni acredita de cap manera que el càlcul de
l'import aprovat de la taxa de les parades del mercat d'Encants (ordenança fiscal núm.
23) sigui erroni.

Tercer.- Aprovar definitivament els acords provisionals de modificació de les
ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents, adoptats pel Ple de l'Ajuntament en
data 30 d'octubre de 2017.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius així com el
text de les Ordenances modificades..»
Els acords definitius d’imposició i ordenació de tributs, així com els relatius a la
modificació de les Ordenances Fiscals es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província i s’aplicaran a partir de l’1 de gener de l’any 2018.
Contra els presents acords definitius d’imposició i ordenació de tributs i de modificació
d’Ordenances Fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquests
acords i de les ordenances en el Butlletí Oficial de la Província.
Sant Adrià de Besòs, 28 de desembre de 2017.
L’Alcalde - President,
Joan Callau i Bartolí
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3.- L'alteració de qualsevol element essencial de les modificacions de les ordenances
fiscals aprovades inicialment, entre altres els tipus impositius i les bonificacions,
requeriria d'un nou acord d'aprovació provisional i un nou període d'exposició pública,
per tal que qualsevol altre interessat pogués examinar els canvis introduïts, en els
mateixos termes de l'article 17 del RDL 2/2004.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.- Els articles 15 i 16 del mateix cos legal faculten a l'Ajuntament a la fixació dels
elements tributaris necessaris i a l'exercici de la potestat reglamentària mitjançant les
ordenances fiscals, dintre dels marges discrecionals que permet el RDL 2/2004 i
estretament vinculats als ingressos necessaris per a l'equilibri pressupostari de l'entitat.
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1.- De conformitat amb l'article 17 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei
d'Hisendes Locals, els acords provisionals d'aprovació i modificació de les ordenances
fiscals seran objecte d'exposició pública com a mínim durant trenta dies, període en el
qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. D'aquesta previsió legal es desprèn que les al·legacions o reclamacions han
d'anar referides al contingut de les modificacions aprovades inicialment i no a altres
qüestions o matèries que no han estat objecte de modificació.

A

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal del Partit Popular
en el seu escrit de 18 de desembre i transcrites anteriorment pels motius següents:

ARTICLES I ANNEXES MODIFICATS DE LES ORDENANCES FISCALS 2018

Impost sobre béns immobles
(...)
Article 9. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà:
1.1 Béns immobles de naturalesa urbana: 0,624 %
(...)
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

b) Tenir un nivell d'ingressos bruts anuals per unitat familiar inferiors a 25.816,12 euros,
ponderats d'acord amb el nombre de membres de la unitat segons la taula següent:
- Fins a 5 membres (inclosos 3 fills)
- 6 o 7 membres (amb 4 o 5 fills)
- 8 o més membres (amb 6 o més fills)
(...)

25.816,12 euros
36.142,57 euros
43.887,40 euros

Disposició final
Aquesta Ordenança, que consta de quinze articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de
l’Ajuntament en sessió del 12 de febrer de 2003 i la última modificació va ser aprovada pel Ple en sessió
de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i seguirà
regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Art. 4. Exempcions i bonificacions
(...)
4. Gaudiran d'una bonificació del 100 per cent els vehicles que tinguin una antiguitat superior a vint-i-cinc
anys.
L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la primera matriculació, o si de cas hi manca, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
La bonificació prevista per aquest apartat s'aplicarà d'ofici, d'acord amb les dades informàtiques
subministrades per la Direcció General de Trànsit, sense perjudici que es pugui sol·licitar a instància de
part. L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment el compliment dels requisits per al seu
atorgament.

Data 29-12-2017

3. (...)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(...)
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Article 10. Bonificacions

(...)

Aquesta ordenança, que consta de 9 articles i una disposició addicional, va ser aprovada pel de
l’Ajuntament en sessió de 12 de febrer de 2003, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de

B

Disposició final

l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.

Aquesta ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament en
sessió del 12 de febrer de 2003, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i seguirà
regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
Taxa per expedició de documents administratius
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Art. 7è- Gestió. L'impost s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els articles 101 i 102 de la
Llei 58/2003 General Tributària i l'art. 103 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d'Hisendes
Locals.
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Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

A

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

è

Aquesta ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament
en sessió del 6 de novembre de 1997, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i
seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Taxa sobre concessions, instal·lacions, conservació i manteniment de plaques, patents i altres distintius
anàlegs
è

Art. 6 . Declaració i liquidació
1. La taxa s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els articles 101 i 102 de la Llei 58/2003
General Tributària.
2. Per poder fer ús de l'escut de la ciutat en vehicles, marques de fàbrica, noms comercials, raons socials i
resta d'usos mercantils, a la sol·licitud s'haurà d'adjuntar un croquis o reproducció de l'escut.
3. En el cas que la corresponent autorització sigui denegada, els subjectes passius tindran dret a la
devolució de les quotes satisfetes.
4.- La sol·licitud i la liquidació inicial produiran, si s'escau, l'alta al padró fiscal corresponent.
Disposició final

Data 29-12-2017

Disposició final

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La taxa s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els articles 101 i 102 de la Llei 58/2003
General Tributària
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Art. 9 . Declaració i ingrés
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Aquesta ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament en
sessió del 6 de novembre de 1997, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i
seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.

2.- La sol·licitud de llicència o comunicació prèvia haurà d'especificar detalladament la naturalesa,
l'extensió i l'abast de l'obra o instal·lació que es vol fer, el lloc d'emplaçament, el pressupost del cost real
de l'obra signat per la persona que tingui a càrrec seu els treballs o pel facultatiu competent i, en general,
l'esmentada sol·licitud o comunicació haurà de contenir tota la informació que calgui per a l'exacta
aplicació de l'exacció.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
Taxa per la prestació dels serveis administratius d'intervenció de l’Administració municipal en les activitats
i instal·lacions
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i pels articles concordants de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya; i a l’empara del
previst als articles 57 i 20.4.i) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis administratius d'intervenció
de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i
instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal s’ajusten al marc normatiu integrat per:
Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i Ordenança reguladora de la
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
b) Per la tramitació dels expedients d’activitats i instal·lacions subjectes al règim de declaració
responsable, comunicació prèvia o llicència municipal.
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1. La taxa s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els articles 101 i 102 de la Llei 58/2003
General Tributària, a partir de les dades que constin a la comunicació prèvia o a la notificació de la
concessió de la llicència, sense perjudici de les facultats de comprovació dels elements tributaris previstes
a la Llei 58/2003.
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.

Data 29-12-2017

Article 15è

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Taxa per la concessió de llicències urbanístiques i llicències per a la realització d'obres, canalitzacions,
instal·lacions i serveis anàlegs a la via pública

A

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

2. A aquest efecte, es considerarà inclosa en el fet imposable la realització de les següents activitats:
a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats.

B

c) L’activitat municipal de comprovació i d’inspecció de les activitats i instal·lacions.

g) L’emissió d’informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats i la resolució de la consulta prèvia de
classificació de l'activitat.
3. S’entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o no en
funcionament, que:
a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i de
serveis que estigui sotmesa a l’Impost sobre activitats econòmiques.
b) Les activitats econòmiques que no estiguin sotmeses a l’Impost sobre activitats econòmiques, però que
constitueixin per elles mateixes el fet imposable.
c) Les activitats que serveixi d’ajut o complement o que tinguin relació amb una activitat principal, de
manera que els proporcionin beneficis o aprofitaments com per exemple, seus socials, agències,
delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, oficines, despatxos, estudis, magatzems o altres.
4. Hauran de tramitar la sol·licitud com a llicència de primera instal·lació els establiments o activitats que
tot seguit es detallen:
a) Els establiments industrials o mercantils que demanin la llicència de primera instal·lació, o la seva
modificació o ampliació.
b) Els establiments industrials o mercantils als que havent-se aixecat una acta pel Servei d'Inspecció
Tributària, i no hagin sol·licitat o obtingut la corresponent llicència d’activitat.
5. També constitueix el fet imposable la concessió d’autoritzacions singulars i específiques, o bé la
presentació de comunicacions prèvies o declaracions responsables, per a la realització d’espectacles o
altres activitats recreatives, de competència municipal, segons l’aforament autoritzat, en locals de
titularitat pública o privada.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar o, si s’escau, que es
desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.
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f) La realització de controls i revisions periòdiques d’acord amb el que preveu la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu Reglament bàsic de
desenvolupament, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
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e) Canvi de domicili social de les entitats.

Data 29-12-2017

d) El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració dels elements subjectius, objectius o de l’activitat,
inclòs el canvi de titularitat, que s’hi realitzi.

A

b) La variació o ampliació de l’activitat portada a terme en l’establiment, encara que el titular sigui el
mateix.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

B

Article 4. Responsables

Article 5. Base Imposable

A

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsit i amb l’abast que assenyala
l’article 43 de la Llei general tributària.

2.- Per aquelles activitats subjectes a llicència ambiental o comunicació prèvia ambiental municipal (annex
III de la Llei 20/2009), la base imposable es calcularà, a més, en funció de la potència expressada en kW,
sigui mecànica, elèctrica, calorífica o frigorífica de l’activitat, tan si és per a la pròpia producció com si és
per a activitats complementàries com refrigeració, rentats, bombes, etc.
S’entén que aquests valors s’apliquen en funció de la potència concreta segons s’indica a continuació:
a) Potència mecànica: en CV de potència.
(1 CV =0,736 kW)
b) Potència elèctrica: en kW de potència.
c) Potència calorífica i/o frigorífica: kcal/h. o per frigories/h.
(1kcal i/o frigoria =0,86 kW)
En els casos d’ampliació de potència es computarà la potència ampliada quan suposi un increment
superior al 20%, sempre que no ultrapasso els 10 kW de potència ampliada.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària serà la que figura a l’annex d’aquesta Ordenança.
2. La quota tributària corresponent a les activitats d’aparcament de vehicles de tracció mecànica
s’obtindrà per l’aplicació d’un coeficient del 0,5 sobre la quota determinada a l’apartat 1 anterior.
3. En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, la quota
que s’haurà de liquidar serà el 20 per cent de la que li hauria correspost satisfer. En el supòsit que
l’interessat hagi liquidat la totalitat o una part de la quota se li retornarà l’excés del 20% d’ofici.
Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada, no es precedirà a cap tipus de deducció de la
quota corresponent.
4. En el supòsit que es denegui la llicència sol·licitada o bé es deixi sense efecte la comunicació prèvia o
declaració responsable presentada, la quota que s’haurà de liquidar serà del 20% de la que li hauria
correspost satisfer. En el cas que l’interessat hagi liquidat la totalitat o una part de la quota se li retornarà
l'excés del 20% d'ofici. No procedirà la deducció ni cap devolució en qualsevol dels següents supòsits:
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b) En els casos d’ampliació de superfície es consideraran només les superfícies ampliades.
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a) En el supòsit de primera instal·lació, la superfície computable serà el total de metres quadrats de
superfície del local.

Data 29-12-2017

1.- La superfície als efectes del càlcul de la quota per tota classe de locals i/o activitats tant per llicència
ambiental, llicència municipal, comunicació prèvia o bé declaració responsable, serà la següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per determinar la base imposable es tindran en compte els elements tributaris: superfície i potència.
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La base imposable és la que resulta de la tarifa corresponent.

b) Quan la denegació o el deixar sense efecte per desenvolupar una activitat innòcua es fonamenti en no
haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic, excloses les de caràcter urbanístic que
s’haguessin fixat per l’exercici de l’activitat que es tracti.

B

a) Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada.

a) Els supòsits de trasllat de l’activitat existent a un altre local de forma provisional, per adequar o millorar
l’existent, sense canvi d’activitat, sempre que aquest es trobin proveïts de la llicència corresponent.
b) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, inundacions i els que es
verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.
c) La transformació de la personalitat jurídica de la societat titular de l’activitat per imperatiu legal, sempre
i quan la societat inicial compti amb llicència d’obertura o aquesta es trobi en tràmit.
d) Els canvis de titular per successió mortis causa entre cònjuges i entre ascendents i descendents,
sempre que des de la data d’atorgament de la llicència del causant no hagin passat deu anys, s’acrediti la
continuïtat en l’exercici de la mateixa activitat i se sol·liciti abans d’un any des de la mort del causant.
e) El trasllat forçós a causa de l’expropiació, reparcel·lació o compensació urbanística.
f) Les activitats organitzades o amb el suport del Consorci del campus universitari Diagonal-Besòs, del
qual forma part l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, adreçades a la comunitat universitària i
investigadora directament relacionades amb les funcions docents, d'investigació i d'inserció laboral que li
són pròpies, que no tinguin una finalitat lucrativa o comercial.
La no subjecció establerta a l’apartat a) afectarà la reobertura del local primitiu un cop reparat o
reconstruït.
Pel que fa a la no subjecció de l’apartat b) afectarà al local primitiu un cop reparat o reconstruït, o bé a un
nou local que substitueixi aquell sempre que el titular no hagi rebut cap indemnització per l’abandonament
del local primitiu.
Seran condicions comunes a la no subjecció de les lletres a) i b) que el local objecte de la reobertura
tingui la mateixa superfície que el primitiu o que no excedeixi del 10% i que s’hi exerceixi la mateixa
activitat.
Article 8. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada activitat en la data de presentació de la
sol·licitud de llicència d’obertura o bé de presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable.
2. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense la preceptiva llicència municipal, comunicació prèvia o declaració
responsable, l’obligació de contribuir neix per l’exercici de la indústria o comerç de què es tracti,
presumint-se que aquest exercici s’inicia en el moment en què el titular:

https://bop.diba.cat
Pàg. 9-20

No estaran subjectes al pagament de la taxa:

CVE 2017048652

Article 7. Actes no subjectes

Data 29-12-2017

Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada, no procedirà cap tipus de deducció de la quota
corresponent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No obstant, si el interessat amb posterioritat torna a iniciar l’expedient, haurà de satisfer la totalitat de la
quota de la nova llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.

B

5. En el supòsit de no atorgament de llicència o de deixar sense efecte una comunicació prèvia o una
declaració responsable per arxiu de l’expedient degut a la inactivitat de l’interessat en la complimentació
dels tràmits, la quota que haurà de liquidar serà el 20% de la que li hauria correspost satisfer.

A

c) Quan es revoqui una llicència ambiental, una llicència municipal, una comunicació prèvia o una
declaració responsable per no haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic que s’haguessin
fixat per l’exercici de l’activitat que es tracti.

a) Cursi o vingui obligat a cursar l’alta, el traspàs o trasllat per l’Impost sobre activitats econòmiques.

Article 9. Liquidació
1. El servei de Gestió Tributària girarà la corresponent liquidació per al pagament de la taxa en els termes
dels articles 101 i 102 de la Llei 58/2003 General Tributària, un cop s'hagi presentat al registre municipal
la sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.
Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a l’acció investigadora, a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions
que corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei
general tributària i l’altra legislació aplicable.
Disposició final
Aquesta Ordenança, que consta de 10 articles i un annex de tarifes, la va aprovar l’Ajuntament en Ple de
l’Ajuntament en sessió de 25 d’octubre de 2001, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
Annex de tarifes
Tarifa 1. Activitats i instal·lacions
1. La tarifa que comprèn únicament l’element tributari superfície serà d’aplicació en les intervencions
d’activitats següents:
Comunicació prèvia d'obertura (activitats de baix risc, Llei 16/2015)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el
medi ambient (Llei 20/2009)
Declaració responsable d'obertura (Llei 16/2015)
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives
ordinàries (Llei 11/2009)
Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables (Llei 11/2009)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
(Llei 11/2009)
Qualsevol tipus d’intervenció referent a activitats innòcues, activitats de baix risc, activitats no
classificades, activitats de culte o bé activitats d'habitatge d'ús turístic.
Altres comunicacions prèvies o declaracions responsables que facin referència a activitats, llevat de la
comunicació prèvia ambiental municipal.
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La investigació afectarà el fet imposable que no hagi estat declarat per el subjecte passiu o que ho hagi
estat parcialment. Igualment abastarà als fets imposables la liquidació dels quals hagi de realitzar el propi
subjecte passiu.
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La comprovació podrà abastar a més a més a tots els actes, elements i valoracions consignats en els
declaracions tributàries i podrà comprendre l’estimació de les bases imposables, utilitzant els mitjans a
què es refereix l’article 57 de la Llei general tributària.

Data 29-12-2017

3. L’Administració comprovarà els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i altres circumstàncies
que integrin o condicionin el fet imposable.
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d) Per l’obertura, per part de les esmentades societats, encara que el seu domicili estigui fora del terme
municipal, d’agències, delegacions, sucursals, oficines o locals, inclosos magatzems tancats al públic.

B

c) Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis, on es realitzin
activitats comercials, industrials i de serveis.

A

b) Des que el local s’utilitzi o estigui ja en funcionament, obert o no al públic.

2. La tarifa que comprèn els elements tributaris superfície i potència serà d’aplicació en les intervencions
d’activitats següents:
Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III de la Llei 20/2009)
Llicència ambiental (annex II de la Llei 20/2009)
Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (Llei
11/2009)
Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial (Llei 11/2009)
a) Superfície construïda:
1) Pels 65 primers metres quadrats de superfície: 14,95 euros/m2
2) Pels restants metres quadrats
4,40 euros/m2

1. La quota tributària mínima de concessió de llicència (Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya) serà de 622,25 euros. En el supòsit
que la xifra obtinguda sigui inferior a la quota mínima establerta per als diferents supòsits en les tarifes
anteriors, serà exigible el pagament de la taxa corresponent a l’esmentat mínim. En el supòsit d’activitats
subjectes al règim de comunicació prèvia o declaració responsable la quota mínima serà la de 397,25
euros.
2. Les transmissions “mortis causa” d’activitats amb autorització reconeguda pel règim de comunicació o
amb llicència d’activitats no classificades (activitats innòcues) entre pares i fills i entre cònjuges se
sol·licitaran com a canvis de nom i se n’haurà de satisfer la quantitat de 100,10 euros. En el cas que la
cessió, traspàs o arrendament es realitzi entre vius (comunicació de canvi de titularitat d'activitats)
l’interessat haurà de satisfer la quantitat de 246,55 euros.
3. Les transmissions “mortis causa” d’activitats amb autorització o llicència ambiental o amb llicència
d’activitats classificades (Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya) entre pares i fills i entre cònjuges se sol·licitaran com a
canvis de nom i se n’haurà de satisfer la quantitat de 151,40 euros. En el cas que la cessió, traspàs o
arrendament es realitzi entre vius (comunicació de canvi de titularitat d'activitats) l’interessat haurà de
satisfer la quantitat de 331,90 euros.
Tarifa 3. Espectacles públics o activitats recreatives
Els drets corresponents a les autoritzacions singulars i específiques (ja sigui llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable) per a la realització d’espectacles públics o d’activitats recreatives, segons
l’aforament autoritzat, en locals o espais de titularitat pública o privada, seran:
a) Fins a 2.000 persones d’aforament autoritzat per dia o fracció: 295,35 euros
b) Per cada 1.000 persones o fracció de més: 295,35 euros
Entre d’altres, aquesta tarifa serà d’aplicació a les intervencions d’activitats següents:

Data 29-12-2017

En els casos que s’indiquen resultaran d’aplicació les següents tarifes:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tarifa 2. Tarifes específiques
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29,90 euros/kW

B

b) Potència
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13,15 euros/m2
3,85 euros/m2
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1) Pels 65 primers metres quadrats de superfície
2) Pels restants metres quadrats

A

a) Superfície construïda:

1. Taxes exigides per les diverses visites de comprovació i inspecció previstes a la Llei 20/2009, de 4
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i a les ordenances municipals, per la legalització de les instal·lacions, així com per les
modificacions o ampliacions de l’activitat que es pretengui introduir un cop autoritzades, exclosa la
primera:
Per cada visita: 281,40 euros
2. Per les inspeccions de les activitats innòcues, de les activitats de baix risc, de les comunicacions
prèvies ambientals municipals (annex III de la Llei 20/2009), o bé de les comunicacions d'espectacles
públics o activitats recreatives (Llei 11/2009), per la legalització, modificació o ampliació de la instal·lació,
exclosa la primera:
Per cada inspecció: 145,05 euros
3. Taxes exigides per les diverses visites d’inspecció, d’ofici o per denúncia de tercers, efectuades pels
Serveis Tècnics municipals a fi de comprovar el correcte funcionament de l’activitat:
Per cada visita de comprovació i inspecció:
a) Annex II: 390,00 euros
b) Annex III: 156,05 euros
c) Activitats innòcues, de baix risc o no classificades: 78,00 euros
d) Inspecció sonomètrica
Tarifa de dia:
824,80 euros
Tarifa nocturna: 1.031,00 euros
Tot el dia:
1.443,40 euros
Cap de setmana: Increment d’un 50%
Tarifa 6. Expedició de documents
1. Informe urbanístic previ associat a la tramitació d'activitats: 397,85 euros
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Tarifa 5. Visites de comprovació i inspeccions
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En el supòsit que l’activitat a traslladar no hagi estat autoritzada la quota aplicable serà l’establerta en la
tarifa 1.

Data 29-12-2017

La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0,75 a la tarifa 1 corresponent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tarifa 4. Trasllat d‘activitat

A

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (Llei
11/2009)
Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (Llei 11/2009)

2. Consulta prèvia de classificació de l'activitat: 50,00 euros

1. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis a la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis
de la Generalitat de Catalunya (Llei 3/2010): 350,00 euros

B

Tarifa 7. Tràmits efectuats amb altres administracions públiques

2. Sol·licitud permís d'abocament, amb caràcter previ, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: 200,00 euros

Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions culturals municipals

A

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19

12 euros

Taller 9 hores

18 euros

Taller 12 hores

24 euros

Taller 15 hores

30 euros

Taller 21 hores

42 euros

(...)
Aquesta Ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 d’octubre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions esportives municipals
è

Art. 5 Obligació de pagament
(...)
3. L'Alcaldia podrà establir l'obligació de constituir una garantia, a més a més del pagament de la taxa, per
respondre del deteriorament i desperfectes que es puguin causar en els usos privatius de les
instal·lacions esportives municipals. Si s'estableix aquesta garantia, serà de 109,30 euros per a les tarifes
inferiors a 600 euros i de 218,55 euros per a la resta.
(...)
ANNEX DE TARIFES
(...)
B. POLIESPORTIU MARINA BESÒS
(...)

Pàg. 13-20

Taller 6 hores
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2 euros

Data 29-12-2017

Preu hora/taller

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Annex de Tarifes
(...)
a) Tallers i cursos del Centre d'Informació i Orientació de la Dona

https://bop.diba.cat

(...)

SERVEI MÈDIC ( Se suprimeix aquest apartat)

C. POLIESPORTIU BESÒS

B

(...)

32,69
7,25
5,06
17,92
23,90
10,11
38,46
19,23
9,61
5,06
10,07
5,01
45,34
22,62
85,72
42,76
55,71
31,17
6,02
18,17
11,74
8,10
19,03
30,46
39,97
20,90
25,00

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 14-20
CVE 2017048652
Data 29-12-2017

Assegurança accidents (per a quotes mensuals d'abonats inferiors a 10€) 1 pagament a l'any
Inscripció nens/es (de 3 a 14 anys)
Inscripció adults (de 15 a 64 anys)
Inscripció adults permanència 1 any (de 15 a 64 anys)- tramitació expedient
TARIFA 1
Inscripció pensionistes
INSCRIPCIÓ
Inscripció més de 65 anys (tramitació expedient)
ABONATS/DES
Inscripció familiar
Inscripció aturats (tramitació expedient)
Inscripció UPC Campus Besòs (tramitació expedient)
Inscripció funcionaris, conveni empreses i/o entitats
Inscripció condicionada (carència 1 any per a inscripcions exemptes)
Més de 65 anys
Nadons (menors de 3 anys) fills/es de socis
TARIFA 2
Nens/es de 3 a 14 anys
QUOTES
Nens/es de cap de setmana de 3 a 14 anys
ABONATS/DES Adults (de 15 a 64 anys)
Adults permanència 1 any (de 15 a 64 anys)
Adults de cap de setmana (majors de 15 anys)
TARIFA 3
Familiar nen/a de 3 a 14 anys sense restricció horària
QUOTES
Familiar nen/a de 3 a 14 anys amb restricció horària dilluns a divendres + caps de setmana
ABONATS/DES Familiar adult (+ de 15 anys) sense restricció horària
FAMILIARS
Familiar adult (+ de 15 anys) amb restricció horària dilluns a divendres + caps de setmana
Funcionaris. socis empleats municipals de l’Ajuntament de Sant Adrià, cossos de seguretat de
l'estat, escoles concertades, empreses amb conveni i federats amb conveni (tots adults)
Policia Local de Sant Adrià, Mossos d’Esquadra i Bombers
Carnet Sostingut (subvencionat Ajuntament Sant Adrià de Besòs)
Educació en l'Esport (subvencionat Ajuntament Sant Adrià de Besòs)
TARIFA 4
Fibromiàlgia (associació afectats fibromiàlgia de Catalunya)
QUOTES
Quota entitats/empreses conveni (accés limitat dilluns a divendres: matins de 7:00 a 14:00h o
ESPECIALS
tardes de 14:00 a 22:00h. dissabte i diumenge lliure)
Quota manteniment
Quota aturats
UPC Campus Besòs
Familiar treballador – major 15 anys (75% descompte sobre el preu)
Familiar treballador – de 3 a 14 anys (75% descompte sobre el preu)
1 dia adult (majors de 15 anys)
1 dia infantil (de 3 a 14 anys)
Abonaments 5 dies adult (majors de 15 anys)
Abonaments 5 dies infantil (de 3 a 14 anys)
Abonaments 10 dies adult (majors de 15 anys)
TARIFA 5
Abonaments 10 dies infantil (de 3 a 14 anys)
ENTRADA
Abonaments mensual adult (majors de 15 anys)
GENERAL
INSTAL·LACIONS Abonaments mensual infantil (de 3 a 14 anys)
Entrenament hoquei subaquàtic (1 sessió)
Abonament 4 sessions hoquei subaquàtic (majors de 15 anys)
Abonament 4 sessions hoquei subaquàtic (de 3 a 14 anys)
1 dia adult UPC Campus Besòs
Entitats 1 sessió/setmana (per alumne i mes)
TARIFA 6.Entitats 2 sessions /setmana (per alumne i mes)
NATACIÓ
ESCOLAR AMB Entitats 3 sessions /setmana (per alumne i mes)
Monitor «extra» per a curs de natació en grup (1 hora)
MONITOR
Nadons de 3 a 36 mesos. 1 sessió/setmana (per alumne i mes)

2018
(IVA
inclòs)
12,65
33,40
50,60
10,12
33,40
10,12
60,72
10,12
10,12
10,12
50,60
32,69
0,00
23,17
14,88
38,46
43,52
24,24
20,24
18,22
32,69
30,26
32,69
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NÚM. DE TARIFA
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20,00
68,00
20,00
68,00
6,38
30,46
10,58
43,52
64,26
77,17
51,36
108,08
20,00
68,00
4,63
9,61
25,30
45,54
34,61
71,55
25,00
35,00
15,00
20,00
25,00
25,00
35,00
20,00
30,00
16,00
22,00
15,00
34,99
10,90
5,90
7,90
4,90
7,90
13,90
6,90
4,10
4,90
3,10
9,90
5,90
14,90
7,90
9,90
5,90
10,90
5,90
9,90
6,90
10,90
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34,16
50,90
38,25
79,54
95,63

B

Nadons de 3 a 36 mesos. 2 sessions/setmana (per alumne i mes)
TARIFA 7.- ED. Grups 40 alumnes (per alumne i curs)
FÍSICA ESCOLAR Grups 60 alumnes (per alumne i curs)
Introducció al medi aquàtic nadons (de 3 a 36 mesos). 1 sessió/setmana abonats (trimestral)
Introducció al medi aquàtic nadons (de 3 a 36 mesos). 1 sessió/setmana no abonats
(trimestral)
Matronatació abonats/des mensuals (2 sessions/setmana)
Matronatació per a no abonats/des mensuals (2 sessions/setmana)
TARIFA 8.ACTIVITATS
Pilates per embarassades abonats/des mensual (2 sessions/setmana)
AQUÀTIQUES Pilates per embarassades abonats/des mensual (2 sessions/setmana)
Curs natació abonats 1 sessió/setmana (mensual)
Curs natació no abonats 1 sessió/setmana (mensual)
Curs natació abonats 2 sessions/setmana (mensual)
Curs natació no abonats 2 sessions/setmana (mensual)
Nadons 2 dies/setmana abonats (de 3 a 36 mesos)
TARIFA 9.- CURS
Nadons 2 dies/setmana no abonats (de 3 a 36 mesos)
NATACIÓ
Infantil/adults abonats (a partir de 3 anys)
INTENSIUS
Infantil/adults no abonats (a partir de 3 anys)
1 sessió/setmana abonats (mensual)
TARIFA 10.SEMINARIS
1 sessió/setmana no abonats (mensual)
1 sessió abonat
1 sessió no abonat
TARIFA 11.Abonament 5 sessions abonat
CABINA RAIGS Abonament 5 sessions no abonat
U.V.A.
Abonament 10 sessions abonat
Abonament 10 sessions no abonat
Sessió tractament 1 hora abonat
Sessió tractament 1 hora no abonat
Massatge 30’ abonat
Massatge 30’ no abonat
Massatge 50’ abonat/no abonat
TARIFA 12.SERVEI
Drenatge limfàtic abonat
FISIOTERAPEUTA Drenatge limfàtic no abonat
Packs 4 sessions tractament abonat (preu per sessió)
Packs 4 sessions tractament no abonat (preu per sessió)
Packs 4 sessions massatges 50’ abonat (preu per sessió)
Packs 4 sessions massatges 50’ no abonat (preu per sessió)
Neteja facial (sense extracció)
Curs automaquillatge
Depilació cames senceres dones
Depilació mitges cames dones
Depilació quàdriceps dones
Depilació engonals dones
Depilació engonals caribenyes dones
Depilació pubis completa dones
Depilació glutis dones
Depilació abdomen/zona lumbar dones
Depilació aixelles/celles dones
TARIFA 13,Netejar celles/depilació llavis dones
SERVEI
Depilació braços dones
ESTÈTICA
Depilació 1/2 braços dones
Depilació cames senceres homes
Depilació mitges cames homes
Depilació quàdriceps homes
Depilació engonals/abdomen/zona lumbar/pit homes
Depilació esquena sencera homes
Depilació aixelles/zona perineal homes
Depilació glutis homes
Depilació celles homes
Depilació braços homes

A
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35,00
40,00
15,00
15,00
77,77
101,40
5,01
25,40
369,89
91,59
77,72
77,72
665,90
1.113,15
2.226,40
278,40
556,70
1.113,15
16,45
334,26
668,12
1.002,01
16,45
166,98
334,26
500,79
16,45
201,19
241,67
26,41
30,82
30,82
36,63

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6,90
4,00
3,10
25,00
96,00
115,00
200,00
270,00
340,00
55,38
497,90
249,05
18,32
5,06

B

Depilació 1/2 braços homes
Netejar celles + entrecelles homes
Depilació front/galtes/mentó/orelles/coll homes
Entrenador personal (1 hora)
Abonament 4 sessions entrenament personal
Abonament 5 sessions entrenament personal
Abonament 10 sessions entrenament personal
TARIFA 14.Abonament 15 sessions entrenament personal
ENTRENAMENTS
Abonament 20 sessions entrenament personal
PERSONALS
Entrenador personal duo (1 hora)
Abonament 10 sessions entrenament personal duo
Abonament 5 sessions entrenament personal duo
Classe piscina particular alumne i hora (promoció)
TARIFA 15.Cadenat guixetes
ALTRES
Primera sessió abonat
TARIFA 16.Primera sessió no abonat
COACH
Sessió de control abonat
NUTRICIONAL
Sessió de control no abonat
Pista parquet 1 hora
Pista parquet 1 hora amb llum
Entrada lloguer carril piscina (màxim 10 persones per carril). Preu per persona
1 hora utilització carrer piscina per a entitats o col·legis
TARIFA 17.1 hora utilització piscina sencera
LLOGUERS
ESPAIS
1 hora utilització piscina petita
Sala polivalent 1 hora
Sala fitness 1 hora (accés i ús per a grups entitats amb conveni màxim de 20 persones)
Lloguer espai per a grans actes (mínim 3 hores)
General- Quinzenal i hora sèniors cobert
General- Setmanal i hora sèniors cobert
General- Quinzenal cat. benjamí fins cadet cobert
General- Quinzenal cat. juvenil cobert
General- Setmanal cat. juvenil/júnior cobert
General- 1 hora llum
Sèniors- Entrenaments set-jun màx. 40 1h cobert
Sèniors- Entrenaments set-jun màx. 80 1h cobert
Sèniors- Entrenaments set-jun màx. 120 1h cobert
TARIFA 18.UTILITZACIÓ Sèniors- Entrenaments set-jun 1h llum
ESPAIS
Altres cat.- Entrenaments set-jun màx. 40 1h cobert
INSTAL·LACIÓ Altres cat.- Entrenaments set-jun màx. 80 1h cobert
Altres cat.- Entrenaments set-jun màx. 120 1h cobert
Altres cat.- Entrenaments set-jun 1h llum
Extraord.- Pista 1 hora diürna cobert
Extraord.- Pista 1 hora nocturna cobert
Grans actes- Manteniment i neteja (preu hora laborable)
Grans actes- Manteniment i neteja (preu hora nocturna/festiva)
Grans actes- Coordinació (preu hora laborable)
Grans actes- Coordinació (preu hora nocturna/festiva)

https://bop.diba.cat

Aquesta ordenança, que consta de 7 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
Taxa pel servei d’aparcament vigilat de vehicles
(...)
ANNEX DE TARIFES

e1) Lloguer plaça fixa cotxe 2ª planta + moto fixa 1ª planta

119,83

e2) Fiança plaça fixa cotxe 2ª planta + moto fixa 1ª planta

145,00

f1) Lloguer plaça no fixa cotxe 1ª planta + moto fixa 1ª planta

124,23

f2) Fiança plaça no fixa cotxe 1ª planta + moto fixa 1ª planta

150,32

(...)
107,44

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa per als serveis adreçats a persones amb manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió
social
(...)
Art. 4rt. Quantia. Tarifa unitària dels serveis d’atenció a domicili que es presten.

Data 29-12-2017

(...)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(...)
4.- Abonaments mensuals (24 hores diàries):

B

Tarifa 1. Aparcament vigilat al pàrquing municipal de la Plaça de Vila.

CVE 2017048652

Pàg. 17-20

Taxa pel servei d’aparcament vigilat de vehicles

13. Abonament de només un mes 1ª planta plaça no fixa cotxe

A

Disposició final

Servei

Euros
17,16

A

Ajuda domiciliària (hora)

https://bop.diba.cat

100(*)

347(**)

B

C

(mensual i per tipus)

6

0

0

Habitatge tutelat

(****)

(*)El preu mensual d'aquest servei es 131€ mensuals. L'Ajuntament subvenciona 31€ al mes a totes les
persones usuàries del servei.
(**) Aquesta és el preu màxim a partir del qual es cobrara el servei i varia en funció del tipus d'arranjament
(veure projecte arranjaments)
(***) El preu mensual d'aquest servei és de 7,44€ pel TAD A, de 1,10€ pel TAD B i de 0,55€ pel TAD C al
mes.
La taxa municipal del 100%, és de 6€ pel TAD A, de 0€ pel TAD B i 0€ pel TAD C.
L'Ajuntament subvenciona amb 1,44€ al mes totes les persones usuàries del TAD A (obligatori per poder
tenir a domicili una TAD B i/o una TAD C) ) i en la seva totalitat els usuaris del TAD B i C.
(****) La quota de la tarifa de l'habitatge tutelat vindrà determinada en el contracte que signa l'usuari amb
l'Ajuntament.
(...)
Art. 5è. Tarifes a pagar en funció del percentatge aplicat al saldo net resultant, en els serveis del SAD,
àpats a domicili, neteja, arranjament de l'habitatge i teleassistència:
TARIFES
Ajuda dom.
Percentatge
SALDO NET
1 hora
menys de
5%
0,86
115€

Àpats 1
mes

Neteja 1
hora

5

0,70

66,92

3

0

0

Arranjament TAD A TAD B

TAD C

115 a 230€

25%

4,29

25

3,51

141,99

3

0

0

230 a 330

45%

7,72

45

6,32

156,15

3

0

0

330 a 430 €

65%

11,15

65

9,13

225,55

6

0

0

Més de 430€

100%

17,16

100

14,04

347,00

6

0

0

17,16€

100€

14,04€

347,00 €

6€

Tarifa any 2018
(...)

0€

0€

CVE 2017048652

A

Data 29-12-2017

Teleassistència domiciliària(***)

Pàg. 18-20

14,04

Neteja de manteniment (hora)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Arranjament d’habitatge (únic)

B

Àpat a domicili (mensual)

Art. 6è. Tarifa a pagar pel servei d'habitatge tutelat:
CÀLCUL PEL SERVEI D'HABITATGE TUTELAT

A

PENSIÓ:

QUOTA = (pensió – 311,39 €) (12 mesos sense pagues)

(...)
Disposició Final

Taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents
(...)
ANNEX DE TARIFES
IMPORTS

TARIFA 1. Parades del mercat d'abastaments

20,59 €/m2/mes

TARIFA 2. Magatzems i/o cambres i/o obradors del mercat ubicats a la planta -1

8,34 €/m2/mes

TARIFA 3 Utilització privativa d’espais comuns ubicats a la planta 0
TARIFA 4 Utilització de la cuina municipal ubicada a la planta +1
TARIFA 5 Espai dedicat a supermercat
TARIFA 6 Utilització esporàdica d’espais a l’interior del mercat per realitzar
demostracions de productes. Publicitat comercial, etc. preu per dia i m2
Tarifa 7. Canvis de titularitat dels diferents espais del Mercat d’Abastaments.
Tarifa 8. Consum energètic fred individual per cada parada i/o magatzem
Utilització dels espais del Mercat d’Encants
TARIFA 1. Llicències anuals per utilitzar parades fixes de venda al Mercat
d'Encants.
a) Parades del Mercat d'Encants per metre lineal i dia
b) Transmissió de parada fixa de venda del Mercat d'Encants: La quota equivalent
a un semestre per metre lineal i dia

6,67 €/m2/mes
30 € 1ª sessió de 4 hores (5 €
les sessions successives
continuades)
12.714,07 €/mes
5 €/m2/dia
250 € / expedient
Segons consum real de frigories
mesurat per comptador
individual
IMPORTS
Euros/dia/mL
3,29 €

B

Utilització dels espais del Mercat d’abastaments

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23

Data 29-12-2017
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Aquesta ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i l’ultima modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.

Pàg. 19-20

https://bop.diba.cat

Diners de butxaca: el 44% del SMI-2017 (707,70 €) = 311,39 €

(...)
è

Art. 5 . Obligació de pagaments
1. (...)
2.12 Les entitats sense ànim de lucre i les associacions inscrites al registre municipal d'entitats estaran
exemptes d'aquesta taxa per aquelles ocupacions del domini públic local sol·licitades per activitats o actes
relacionades amb el seu objecte social que no tinguin una finalitat comercial.
2.13 A les tarifes assenyalades per dies s'entendran que són dies naturals. No obstant, es computarà com
un dia sol quan entre l'inici i el final de l'ocupació no passin més de 24 hores consecutives, encara que es
tracti de dies naturals diferents
(...)
Disposició final

https://bop.diba.cat

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.

Pàg. 20-20

Taxa per l'ocupació temporal o permanent de la via pública o d'immobles de domini públic de propietat
municipal
(...)
ANNEX DE TARIFES
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27

Data 29-12-2017

Aquesta ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.

A

Disposició final
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