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EDICTE

Text definitiu de les ordenances fiscals modificades.
TAXES
2.1 Taxa per expedició de documents administratius
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst en els articles 57 i 20.4.a del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol,
l'Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, i per la utilizació
de documentació municipal, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
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Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient (BOP 25 d'octubre de
2019), i no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació, els acords d'aprovació
provisional adoptats de modificació de les ordenances esmentades han passat a ser
definitius. De conformitat amb el que preveu l'article 19.1 del TRLHL contra els esmentats
acords, ja definitius, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu a partir d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en la forma i terminis que estableixin les normes reguladores de la Llei
Jurisdiccional.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 111 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió plenària
de data 23 d'octubre de 2019 va aprovar provisionalment les modificacions de les
Ordenances fiscals 2.1 Taxa per expedició de documents administratius; 2.3 taxa per la
prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a travès del sotmetiment a prèvia llicència, comunicaió prèvia o declaració
responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques; 2.9 taxa de clavegueram i 2.10 la taxa per ocupació del sòl,
subsòl i la volada de la via pública.

https://bop.diba.cat

Aprovació definitiva modificació determinades ordenances any 2020

2. S'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el i
la particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit
sol·licitud expressa de la persona interessada.
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B

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de document i d'expedients de
què entengui la pròpia administració o les autoritats municipals.

3. No està subjecte a aquesta taxa:

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran a les persones que hagin esdevingut
successores de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els
termes previstos a la Llei General Tributaria i l'Ordenança General.
Article 5. Exempcions
Estaran exempts del pagament de les taxes per expedició de documents administratius,
en qualsevol dels seus epígrafs, aquelles persones que per raons econòmiques i/o socials
no puguin abonar les taxes establertes, demostrant documentalment les raons en les que
es basa la seva petició, atenent al que estableix el capítol IV sobre concessió de beneficis
fiscals de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públics municipals.
Els criteris per a la concessió de l’exempció total de la taxa s'establiran des de la secció
de Benestar Social i Salut, que realitzarà un informe-proposta, sobre les sol·licituds
rebudes en funció de:
a) Ingressos i despeses econòmiques familiars
b) Situacions de dependència i càrregues familiars
c) Situació social i de l'estructura familiar
d) Afavoriment de la dinàmica familiar i d’integració social

https://bop.diba.cat
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Article 4. Responsables i persones successores
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Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals
redundi la tramitació del document o expedient, llicència, adjudicació, concessió o traspàs
de què es tracti. En els traspassos de concessions administratives és la persona
transmitent.

Data 31-12-2019

Article 3. Subjectes passius

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els
relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a
la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que
estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels quals aquest ajuntament exigeixi un
preu públic.

A

a) La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals, les consultes tributàries i els expedients de devolució d'ingressos indeguts.

L'aprovació de la bonificació o exempció del preu correspondrà a l'Alcaldia.

B

Article 6. Quota tributària
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1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes que
conté l'article següent.

3. Les quotes que resultin de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50%
quan les persones interessades sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.

Epígraf 2.- LLICÈNCIES, CONCESSIONS I AUTORITZACIONS
A) Llicències i concessions en general no previstes en altres ordenances fiscals: 119,00 €
B) Per treballs desenvolupats de caràcter específic en l'expedició de dades per les
Oficines Municipals, demanats per terceres persones, per cada hora o fracció: 14,91 €
C) Traspassos de concessions no contemplades en altres ordenances:
C.1 En els traspassos que es produeixin per actes “inter vivos” l'Ajuntament
percebrà:
a) Entre persones, físiques o jurídiques, el 20% de l'import estipulat en el traspàs que en
cap cas podrà ser inferior al preu de l'adjudicació degudament actualitzat a la data
d'adopció del corresponent acord de l'autorització del traspàs, si no exercita el dret de
tempteig o retracte.
b) Entre pares/mares, fills/es i cònjuges, el 5% de l'esmentat import, si no exercita el dret
de tempteig o retracte.
c) Entre avis/ies, néts/es, germans/es i sogre/a, el 10% de l'esmentat import, si no exercita
el dret de tempteig o retracte.
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A) Certificats de residència i convivència que no requereixin informació exterior al
Negociat i certificats de riquesa o de possessió de béns: 0,00 €
B) Altres certificats: 9,12 €
C) Consultes i informes amb o sense expedició de certificació: 55,92 €
D) Expedició certificacions per declaració d'obra nova: 111,74 €
E) Certificats de règim urbanístic del sòl: 93,50 €
F) Certificat o informe sobre compatibilitat urbanística per a activitats classificades a la Llei
20/2009, de 4 e desembre (LPCAA): 206,90 €
G) Informe previ d'activitats: 165,51 €
H) Consulta prèvia potestativa en matèria d'activitats: 413,80 €

Data 31-12-2019

Epígraf 1. - EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONS, INFORMES I CONSULTES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les tarifes a què es refereix l'article anterior s'estructuren en els epígrafs següents:
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Article 7. Tarifes

A

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa del document o expedient de què
es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació
a la persona interessada de l'acord pres.

C.2 En els traspassos per actes "mortis causa": 119,00 €

B

Epígraf 3.- ALTRES DOCUMENTS
A) Subministrament de fotocòpies:
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Per l'expedició de les 5 primeres fotocòpies en format A-4 blanc i negre 1 cara, per a la
seva posterior incorporació a un expedient de tramitació en aquest Ajuntament, o de
documents continguts en algun expedient municipal: 0,00 €

A

A partir de la sisena fotocòpia:
Fotocòpia en format A-4 blanc i negre 1 cara: 0,14 €
Fotocòpia en format A-4 blanc i negre 2 cares: 0,18 €
Fotocòpia en format A-3 blanc i negre 1 cara: 0,18 €
Fotocòpia en format A-3 blanc i negre 2 cares: 0,23 €

https://bop.diba.cat

B) Preu plànols població:

C) Quadre resum Ordenances edificació: 4,43 €
D) Ordenances municipals: 6,20 €
E) Duplicat o introducció de modificació de dades del títol de concessió de drets funeraris:
4,57 €
F) Compulsa de documents:
Per expedició de compulses de documents per a la seva posterior incorporació a un
expedient de tramitació en aquest ajuntament, aportant la fotocòpia original: 0,00 €
Per expedició de compulses de documents per a finalitat diferent a les de l'apartat
anterior, les cinc primeres, aportant la fotocòpia original: 0,00 €
A partir de la sisena compulsa, per cada compulsa addicional, aportant la fotocòpia del
document original: 0,12 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-12-2019
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Terme municipal 1/10000: 3,55 €
Terme municipal 1/5000: 7,09 €
Guia urbana 1/8000: 0,92 €
Guia urbana 1/4000: 2,65 €
Guia urbana 1/2000 (Can Salvatella-Provasa): 8,86 €
Guia digital, plànol Pla general en format digital o altres còpies de plànols del municipi en
format digital: 43,52 €
Còpies del Pla general d'ordenació:
Complert: 166,21 €
Plànols: 94,96 €
Memòria: 19,79 €
Normes urbanístiques: 19,79 €
Annexes: 13,44 €
Sistemes de sanejament: 18,20 €
Còpies de convenis urbanístics complerts: 34,81 €
Còpia de plànols continguts en algun expedient, per cadascun: 5,74 €
Fotocòpies de plànols continguts en expedients, per cadascun:
Format A4 en blanc i negre: 0,11 €
Format A4 en color: 2,35 €
Format A3 en blanc i negre: 0,24 €
Format A3en color: 3,16 €
Tindrà un 50% de bonificació qui s'acrediti com a estudiant.

Epígraf 4.-CONCURSOS I OPOSICIONS DE PERSONAL

B

A) Del personal: per cada proposició per prendre part en concursos, oposicions tant de
l'Ajuntament com dels seus organismes: 14,53 €
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Estaran exempts d'aquesta taxa:
-Aquelles persones que acreditin alguna de les dues situacions següents:
I. Una discapacitat en grau igual al previst per la legislació estatal.
II. Estar en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent
proposició per prendre part en el procés.
-En el processos de selecció restringits al personal intern de l'Ajuntament o dels seus
organismes: el personal laboral i funcionari municipals.

Article 9. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en
la tarifa d'aquesta taxa.
Article 10. Meritament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia
la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut, que no es
realitzarà o tramitarà sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, el meritament es produeix
quan s'esdevenen les circumstàncies que motiven l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'inicia sense sol·licitud prèvia de la persona interessada i redundi en benefici
seu.
Article 11. Declaració i ingrés
1.- En formular la sol·licitud de què es tracti, l’Ajuntament practicarà una liquidació de la
taxa amb caràcter provisional, en règim d’autoliquidació.

https://bop.diba.cat

B

2.- Les peticions rebudes pels conductes a què fa referència els apartats a), b), c), d) i e)
de l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, determinaran igualment l’obligació que es
practiqui la liquidació de la taxa amb caràcter provisional, en règim d’autoliquidació, a la
qual cosa es procedirà d’ofici quan tinguin entrada les sol·licituds en el registre general,
què es notificarà a les persones interessades perquè procedeixin a llur pagament.

Pàg. 5-20

En relació als processos selectius de personal, els supòsits de no presentació o exclusió
de les proves selectives de la persona aspirant, per causes no imputables a aquesta
administració, no generaran el dret a la devolució de l'import abonat ni a la baixa de
l'autoliquidació practicada.

CVE 2019044788

En cas que la persona sol·licitant d’un document administratiu hagi formulat el desistiment
de la seva petició, la quota tributària que s’haurà de liquidar serà del 20 % de les que
s’assenyalen anteriorment, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament.

Data 31-12-2019

Article 8. Desistiment

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament repercutirà a les persones que motivin la incoació dels expedients, tant si
s’han iniciat a instància seva com d’ofici, les despeses que hagi de suportar per raó de la
publicació dels anuncis en diaris oficials i no oficials que resultin preceptius per a la seva
tramitació o necessaris per a la validesa i eficàcia dels actes que es dictin en aquests
expedients.

A

Epígraf 5.- DESPESES DE PUBLICACIÓ D’ANUNCIS
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3.- Les certificacions o documents que expedeix l’administració municipal, incloses
aquelles que siguin conseqüència d’ofici de jutjats o tribunals per a tota mena de litigis, no
es lliuraran ni es remetran a les persones peticionàries si prèviament no s’ha satisfet la
quota tributària corresponent.
Article 12. Infraccions i sancions

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i a l’empara d’allò que preveuen els
articles 57 i 20.4, i) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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 d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses a través
del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i per a les
actuacions posteriors de revisió, verificació i control.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa 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 de Barberà del Vallès s’ajusten a
l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en
l’activitat de la ciutadania i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis
i 84 ter de la LRBRL, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència
ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives,
per la normativa reguladora de les activitats innòcues i de baix risc i per la resta de
normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats
d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats de la
ciutadania i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes en l’article 5 d’aquesta ordenança.
3. No formen part del fet imposable de la taxa els serveis d’informe i intervenció que hagin
de prestar preceptivament d’altres administracions u organismes públics i que al seu torn
estiguin subjectes per aquelles administracions u organismes a una taxa específica i
independent de la municipal, que haurà de ser abonada també pel subjecte passiu.
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Article 1. Fonament i naturalesa

Data 31-12-2019

2.3 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a l'Ajuntament de Barberà
del Vallès el dia 23 d'octubre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de l'any 2020 i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.

B

Aprovació i vigència

https://bop.diba.cat
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei general
tributària.

Article 3. Subjectes passius
1. 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 i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l'administració municipal.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran a les persones que hagin esdevingut
successores de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els
termes previstos a la Llei General Tributaria i l'Ordenança General.

Epígraf 1. Tarifes ordinàries
1. Amb caràcter general, llevat de les activitats que per la seva especificitat es relacionen
als epígrafs següents, seran d'aplicació les tarifes següents:
a) Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCA)i les subjectes per la normativa en matèria
d’espectacles públics i activitats recreatives al règim d’autorització i de comunicació prèvia
davant l’organisme corresponent de la
Generalitat de Catalunya : 413,78 €
b) Activitats incloses als annexos II i IV de la LPCA quan s’han de sotmetre a consulta
prèvia sobre la
necessitat de declaració d’impacte ambiental: 3.227,59 €
c) Activitats incloses a als annexos II i IV de la LPCA no previstes a l’apartat anterior i les
sotmeses al règim de llicència per la normativa en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives, a excepció de les previstes als apartats b) i e) de l’article 95 del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives
(REPAR): 2.855,18 €

B

d) Activitats indicades en l’article 65.2 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral
de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, o en l’Annex III de la LPCA, i
les activitats sotmeses al règim de llicència per la normativa en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, a excepció de les previstes als apartats b) i e) de l’article 95
del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR) i les activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa : 2.482,75 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les següents tarifes:

Data 31-12-2019
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Article 5. Quota tributària
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Article 4. Responsables i persones successores
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A

2. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar una persona representant amb domicili en territori
espanyol i a comunicar la designació a l'Ajuntament.
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e) Activitats o instal·lacions que no estan classificades en cap dels apartats anteriors, les
previstes als apartats b) i e) de l’article 95 del REPAR o aquelles altres el procediment
d’autorització de les quals estigui regulada per la normativa sectorial distinta de
l’esmentada als apartats anteriors: 807,38 €

i) Llicències i autoritzacions per a l'exercici d'activitats no compreses en els apartats
anteriors o d'altres ordenances fiscals: 118,99 €

l) Canvi de titularitat d’habilitaciones ja existents, de comunicació prèvia o declaració
responsable presentada: 306,20€
m) Inspeccions tècniques: 54,03€
n) Inspecció per a activitats en règim de comunicació prèvia o declaració responsable
d'acord a 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 d'impuls de l'activitat
econòmica, i al que estableixi el Pla Municipal d'inspecció i verificació, per a la validació
de les condicions de posada en funcionament d'activitat regulades per l'esmentada Llei o
les disposicions en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, així com per
normativa sectorial distinta de l'esmentada als apartats anteriors, inclosa la comprovació
de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, quan aquesta comprovació
hagi estat duta a terme pels serveis tècnics municipals : 457,84 €
2. Les taxes per llicència d’obertura sol·licitades amb anterioritat a la vigència de la Llei
3/1998, de 27 d’abril (LIIAA) i les taxes per autoritzacions, llicències i permisos municipals
ambientals sol·licitades amb anterioritat a la vigència de la LPCA, que deroga i ve a
substituir a l’anterior, es liquidaran d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent en el moment de
la seva sol·licitud.
Epígraf 2.- Tarifes especifiques

B

Les activitats incloses en aquest epígraf, independentment del tipus de procediment al
qual estigui subjecte el reconeixement administratiu municipal del dret a llur exercici,
tindran les tarifes següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

k) Canvi de titularitat d'habilitacions administratives en la tramitació: 153,08 €

Data 31-12-2019
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j) Modificació derivada de canvis i ampliacions no substancials de les activitats i
instal·lacions: 306,20 €

https://bop.diba.cat

h) Control periòdic de llicència municipal ambiental i d'altres habilitacions administratives o
d’activitats incloses a l’annex III de la LPCA: 413,78 €

Pàg. 8-20

g) Control inicial de llicències municipals ambientals i d'altres habilitacions administratives
i, en el seu cas de comunicació prèvia ambiental, o comprovació de la posada en
funcionament d’activitats regulades per les disposicions en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives, així com per normativa sectorial distinta de l’esmentada als apartats
anteriors, inclosa la comprovació de la implantació de les mesures de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis, quan aquesta comprovació hagi estat duta a terme pels
serveis tècnics municipals: 289,66 €

A

f) Revisió de llicència municipal ambiental i permís municipal ambiental: 413,78 €

8

Epígraf 3.- Activitats temporals
1. Per activitats que es sol·licitin, com a màxim, per un període de:
a) Sis mesos, el 50% de la tarifa que li correspongui.
b) Tres mesos, el 35% de la tarifa que li correspongui.
c) Un mes, el 20% de la tarifa que li correspongui.
d) Una setmana el 10% de la tarifa que li correspongui.
2. Les terrasses annexes a bar a l'interior de parcel·la privada tindran la consideració
d'activitat temporal i podran atorgar-se per mesos naturals complerts i fins a un període
màxim d'un any, amb una tarifa de 59,37 € per mes natural.
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Gaudirà d'una bonificació del 60% de la quota de la Taxa el trasllat d'una activitat amb
origen i destí dintre del terme municipal.
2. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de la Taxa les activitats que siguin
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals o de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració esmentada. Aquesta
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D'igual manera, seran d'aplicació les tarifes ordinàries per aquelles sol·licituds de llicència,
permís municipal ambiental, comunicació prèvia o declaració responsable que impliquin la
reobertura d'instal·lacions preexistents degudament legalitzades, però que hagin estat
tancades, sempre que l'activitat i instal·lació anteriors siguin idèntiques a les de la nova
sol·licitud, aquesta no impliqui cap ampliació de l'activitat i durant el temps que ha estat
tancada no s'hagi exercit cap altre activitat diferent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

També s'aplicaran les tarifes ordinàries per aquelles sol·licituds de llicència,
comunicacions prèvies o declaracions responsables d'entitats culturals que disposin de
servei de bar, quan aquesta condició estigui reconeguda prèviament i formalment per
l’Ajuntament, i dels serveis de bar de les instal·lacions o equipaments de titularitat
municipal destinats al servei públic, quan l’explotació del servei de bar no es dugui a terme
directament per l’Ajuntament.

B

Quan el procediment sigui conseqüència d’un canvi substancial produït en la mateixa
activitat amb posterioritat a l’atorgament de la llicència o permís municipal, o a que s’hagi
produït el reconeixement del dret a l’exercici de l’activitat, si està sotmesa al règim de
comunicació prèvia o de declaració responsable, la tarifa a aplicar serà la que
correspongui d’acord amb les tarifes ordinàries relacionades a l’epígraf 1, sempre que, en
el cas de canvi substancial, aquest es dugui a terme per millorar el funcionament de les
instal·lacions de l’activitat (per a l’estalvi de molèsties, etc.). Per contra, si el canvi
consisteix en una ampliació del local que comporti un increment de l’aforament, s’aplicarà
la tarifa específica corresponent.

A

a) Sales de festes i discoteques, en recinte obert o tancat: 8.881,43 €
b) Bars de cambreres, barres americanes, topless i similars: 7.605,76 €
c) Bars musicals: 3.802,88 €
d) Bars amb o sense servei de menjars i similars amb begudes alcohòliques: 3.802,88 €
e) La taxa a aplicar a les activitats i instal·lacions que es duguin a terme com a
conseqüència d'una primera instal·lació, inherent a un procés de concessió per part de
l'administració municipal, d'un element d'entitat del Mercat Municipal Onze de Setembre
serà, cas que requereixin de la tramitació d'un expedient per a l'obtenció d'una llicència
específica, el corresponent al tràmit de comunicació prèvia.

declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Article 7. Desistiment

Les llicències, permisos i d’altres formes de reconeixement administratiu de drets per a
l’exercici d’activitats caducaran:
a) Quan d’acord amb les disposicions normatives aplicables sigui preceptiva una actuació
de control inicial o comprovació prèvia de l’activitat abans del seu inici, als sis mesos de
l’atorgament de la llicència o permís municipal, si la persona titular no ha sol·licitat aquesta
actuació de control o comprovació, llevat que les obres del local o de la nau en el qual
s’hagi de desenvolupar l’activitat estiguin en curs d’execució i dins del termini emparat per
la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres, la qual cosa caldrà que la persona
interessada acrediti a l’expedient.
b) Si desprès d’haver-se iniciat legítimament l’exercici de l’activitat, aquesta resta tancada
més de tres mesos consecutius sense que amb anterioritat s’hagi sol·licitat o comunicat,
segons el cas, la represa, excepte que per normativa sectorial que sigui d'aplicació es
prevegi un termini diferent, en aquest cas serà d'aplicació aquest últim.
Article 9. 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’activitat municipal en
la data de la presentació de la sol·licitud que iniciï el procediment corresponent, o de la
comunicació prèvia o declaració responsable, si el subjecte passiu les formula
expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d'ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu,
la taxa s'acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del procediment
corresponent.
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Article 8. Caducitat de les llicències, permisos i d'altres formes de reconeixement
administratiu de drets per a l'exercici d'activitats

Data 31-12-2019

3. Les comunicacions prèvies i declaracions responsables presentades per les persones
interessades no són susceptibles de desistiment, sinó de renúncia, i com a conseqüència,
en cas de formular-se aquesta, no seran d’aplicació els coeficients reductors prevists als
apartats precedents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.- Si s’ha iniciat l’exercici de l’activitat abans d’haver-se obtingut per la persona
interessada el reconeixement administratiu municipal del dret al seu exercici, no
s’aplicaran les quotes previstes a l’apartat anterior, malgrat que es formuli desistiment, i es
liquidarà el 100 % de la quota que correspongui d’acord amb les tarifes de l’article 5
d’aquesta ordenança.

B

a) Quan encara no s’han emès la totalitat dels informes escaients per a la seva
legalització: el 20% de la taxa.
b) Quan ja s’han emès la totalitat dels informes escaients per a la seva legalització: el 50%
de la taxa.

A

1.- En cas que la persona sol·licitant d’una llicència o permís municipal formuli desistiment
exprés en la seva petició abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de
liquidar seran les següents:

3. Quan l'activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència
l'article 2 d'aquesta ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que constitueixi el fet imposable.

4.- El pagament de la taxa liquidada provisionalment és condició prèvia necessària per al
lliurament de les llicències o permisos a les persones peticionàries així com per al
reconeixement administratiu del dret de la persona titular d’una activitat al seu exercici
quan estigui sotmesa al règim de comunicació prèvia o declaració responsable.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei general
tributària.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa als annexos de la LPCA i a disposicions normatives en matèria
de la promulgació de normes posteriors.
1. Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el
mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
2.- Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LPCA o normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives que es portin a terme per via legal o
reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al
contingut d’aquesta ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d’aplicació dels annexos
a què aquesta es remet o fa referència.
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3.- La liquidació provisional que es practiqui de les taxes per a activitats el reconeixement
del dret a l’exercici de les quals estigui subjecte al règim de comunicació prèvia o
declaració responsable, per l’especificitat d’aquests procediments, tindrà el caràcter de
liquidació definitiva sense que calgui cap tràmit d’aprovació ulterior, llevat del cas que la
liquidació provisional hagi de ser objecte de revisió per l’Administració municipal.

Data 31-12-2019

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància de
la persona interessada. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. La
persona interessada haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el
pagament de la taxa.

B

Article 10. Règim de declaració i ingrés
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A

4. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de l'objecte dels corresponents procediments a que es refereix l'article 3, o per
la seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment de la persona
sol·licitant després que s'hagi resolt el procediment corresponent, o s’hagi practicat la
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.

3.- També s’hauran de considerar incorporades a aquesta ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la LPCA o normativa en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives, o d’altres normes invocades en les mateixes, així com aquelles ordenances
que, en desenvolupament de les dites normes i en l’àmbit de les seves competències,
pugui dictar l’Ajuntament en matèria d’activitats i serveis.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la
xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
c) Les activitats municipals que comporten el manteniment preventiu i correctiu de la xarxa
municipal del clavegueram, incloses la neteja, conservació, vigilància especial i
desenvolupament de la xarxa municipal de clavegueram.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius
a) Els titulars de contractes de subministrament d'aigua de xarxa.
b) Els titulars dels aprofitaments privats d'aigües subterrànies.
En els serveis de caràcter voluntari, el subjecte passiu és directament el peticionari.
2. Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, el propietari
dels habitatges o finques, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre
els beneficiaris del servei.

https://bop.diba.cat
Pàg. 12-20

D'acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i, específicament, l'article 57è del Reial Decret legislatiu 2/2004
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles
15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per la prestació del servei de
clavegueram que es regeixen pels articles 20 a 27 del text refós esmentat.

CVE 2019044788

Article 1. Disposicions generals

Data 31-12-2019

2.9 Taxa de Clavegueram

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a l'Ajuntament de Barberà
del Vallès el dia 23 d'octubre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de l'any 2020 i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.

A

Aprovació i vigència

4. Queden exclosos de l'aplicació de la taxa els titulars als quals es fa referència en els
apartats a) i b) del primer punt d'aquest article situats en els següents àmbits del municipi:
Riu Ripoll i Pla Parcial Baricentro.
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B

3. Queden excloses de l'aplicació de la taxa les tipologies de subministrament per horts a
la plataforma del riu Ripoll, dependències de l'Ajuntament i regs municipals.

Article 4. Bases

3. En el cas d'avaria del comptador de cabal d'aigua que no sigui notificada a
l'Administració, la base imposable per a l'exacció que correspon al període de temps de
no-funcionament del comptador es determinarà per la fórmula alternativa de la potència o
bé segons el consum enregistrat per l’última lectura anotada a la llibreta del comptador.
Article 5. Tipus impositiu
Consums del àmbit dels Polígons Industrials Santa Maria (àmbits “A”, “B” y “C”), Santiga y
Can Salvatella: Part fixa 246,21 €/any. Part variable 0,5187 €/m3
Consums del àmbit del Parc Central del Vallès: 0,1347 €/m3
Resta d'àmbits: 0,3006 €/m3
Article 6. Exempcions
Queden exemptes les vivendes que utilitzin pou sec per abocar aigües residuals, éssent
l'exempció proporcional a la part de la vivenda no conectada a la xarxa de clavergueram.
Article 7. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei, considerat com a annex i
indispensable per a l'ús dels estatges i locals, que està especialment provocat per al seu
benefici i per la possibilitat d'abocament a les instal·lacions municipals de sanejament
Article 8. Declaració i recaptació

https://bop.diba.cat
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1. La recaptació de la present taxa es farà mitjançant la incorporació del seu import al
rebut de subministrament d'aigua. En virtut del conveni que es signi amb l'entitat
concessionària municipal subministradora d'aigua potable, la taxa s'incorporarà al rebut
del servei que presta.

Pàg. 13-20

2. Quan en els casos b) i c) de l'apartat anterior hi hagués disconformitat dels subjectes
passius amb les bases fixades per l'Administració, s'establiran a càrrec seu uns registres
permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals.

CVE 2019044788

c) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents d'una mina, el volum del
cabal mesurat pel mètode químic de dilució.

Data 31-12-2019

Q = 300.000 x P / (H + 2 0),
en la qual 'Q', expressat en metres cúbics/any, representa el cabal; 'P', la potència en
quilowatts (kW), i 'H', la profunditat mitjana de l'aqüífer expressada en metres.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 del qual podrà estar determinat d'acord amb la potència en quilowatts dels motors
d'acció de les bombes d'elevació de les aigües subterrànies, d'acord amb la fórmula
següent:

A

1. Constitueixen la base per a l'exacció de la taxa:
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2. L'empresa subministradora haurà de declarar i liquidar les quantitats repercutides de
conformitat amb el conveni, en el període de 20 dies posterior a l'emissió dels rebuts
corresponents.

A aquests efectes s'entén per punts representatius d'abocament els llocs dins l'àmbit de
l'activitat que: a) són practicables a efectes d'inspecció b) es trobin el més pròxims
possibles a la connexió de la xarxa pública o comunitària del clavegueram i c) en els que
quedi perfectament identificat l'origen de les aigües que en ells concorren i la seva
tipologia dividida en tres classes: pluvial, de torres de refrigeració, o de qualsevol altre
tipus diferent dels dos anteriors.
2. Els costos derivats de la desconnexió de la xarxa de clavegueram municipals seran
repercutits integrament a l’usuari del servei (subjecte de l’obligació d’execució) a la
finalització dels treballs, són els següents:

Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a l'Ajuntament de Barberà
del Vallès el dia 23 d'octubre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de l'any 2020 i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.
2.10 Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública
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B

No seran d’aplicació els imports anteriors, i els subjecte de l’obligació d’execució haurà
d’abonar a l’ajuntament els imports que estableixin en cada cas concret.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-12-2019

Desconnexió estàndard
Desconnexió Mitjançant obturadors en llocs accessibles.
Servei de col·locació d’obturador
Desplaçament: 90,75€
Col·locació d’un obturador: 90,75€
Col·locació obturador extra: 60,5€/ut
Neteja especial per col·locar l’obturador (en cas necessari): 163,35€
Neteja especial per col·locar obturadors extra: 96,8€/ut
Lloguer obturador
Lloguer diari fins DN 400mm (Primer i segon dia sense cost): 101,21€/dia/ut
Servei de revisió cada 2/3 dies
Revisió d’obturadors (Inclou desplaçament): 114,95€
Servei de retirada d’obturador
Desplaçament: 90,75€
Retirada d’obturador: 66,55€/ut
Desconnexió no estàndard

Pàg. 14-20

1. Els costos derivats de les tasques de verificació i inspecció necessàries per la
identificació del mal ús de la xarxa de clavegueram per part d’un usuari i posterior obertura
i tramitació d’expedient pendent a la correcció, per part de l’usuari, de l’anomalia
detectada, seran de 856,48€.

CVE 2019044788

Article 9. Tipus impositius específics
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A

3. L'entitat concessionària municipal subministradora d'aigua potable haurà de facilitar
amb la declaració bimensual, la relació de subjectes passius que s'hagin negat a satisfer
la quota amb la documentació justificativa suficient, inclosos els originals dels dos
requeriments practicats d'acord amb els articles 109 i següents de la Llei 58/2003 de 17
de desembre, General Tributària.

Article 1. Fonament i naturalesa

2. Les persones obligades a efectes tributaris de les taxes de venciment periòdic que no
resideixin a Espanya, hauran de designar una persona representant amb domicili en
territori espanyol. La designació esmentada haurà de comunicar-se a l'Ajuntament abans
del primer acreditament de la taxa posterior a l'alta en el registre de contribuents.
Article 4. Responsables i persones successores
1. Són responsables tributàries les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran a les persones que hagin esdevingut
successores de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els
termes previstos a la Llei General Tributaria i l'Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials necessaris per
als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos afectes,
de forma directa, a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

B

2. Totes aquelles entitats, partits polítics o associacions sense ànim de lucre i degudament
inscrites en el/els registres corresponent/s que sol·licitin fer una ocupació de la via pública
amb l'objectiu de potenciar l'associacionisme, fer difusió, anunciar les seves activitats o
participar en esdeveniments de promoció de la cultura tradicional, estaran exemptes del
pagament de la corresponents taxes.

Pàg. 15-20

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s'atorguin les
llicències d'ocupació, o els que es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir
sense l'autorització corresponent.

CVE 2019044788

Article 3. Subjectes passius

Data 31-12-2019

Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local que deriva de les ocupacions del sòl, subsòl i la volada de la via
pública que s'especifiquen en les tarifes que es contenen a l'article 6 d'aquesta
ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 2. Fet imposable
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A

A l'empara del previst en els articles 57, 20.1, 20.3.a, 20.3.b, 20.3.c, 20.3.d, 20.3.e, 20.3.i,
20.3.j, 20.3.k, 20.3.o, 20.3.p, 20.3.r i 20.3.t del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d'aquest text legal, aquest
ajuntament estableix la taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública que
s'aplicarà en els supòsits d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local enumerats en aquesta Ordenança fiscal.
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També podran estar exemptes del pagament de les corresponents taxes les entitats
referides abans, per als mateixos supòsits, quan estiguin en tràmit d'inscripció en el/els
registres corresponent/s i previ informe tècnic favorable del departament competent en
matèria de participació ciutadana i/o cultura.

2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, cosa que
determinarà que l’Ajuntament practiqui una liquidació, en règim d'autoliquidació, amb
caràcter provisional, de la taxa que correspongui en aplicació de les tarifes establertes a
l’Annex de Tarifes de la present ordenança.
Les peticions rebudes pels conductes a què fa referència els apartats a), b), c), d) i e) de
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, determinaran igualment l’obligació que es
practiqui la liquidació, en règim d'autoliquidació, de la taxa amb caràcter provisional, quan
aquesta possibilitat hagi estat habilitada tècnicament per l'Ajuntament. Mentrestant, es
procedirà d’ofici quan tinguin entrada en el registre general, i què es notificarà a les
persones interessades perquè procedeixin a llur pagament.
3. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si no es va determinar exactament la durada de
l'aprofitament, s'haurà d'entendre prorrogada fins que les persones interessades presentin
la declaració de baixa.
4. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del primer dia del període natural de
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
Article 7. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent, dins dels terminis que s’establiran a l'autoliquidació
prèvia de la taxa que es practicarà a l’efecte, d’acord amb el que preveu l’article 6.
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1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.

CVE 2019044788

Article 6. Normes de gestió

Data 31-12-2019

b) Un 10 % de la quota tributària de la taxa en el cas que la llicència hagi estat sol·licitada
i atorgada per a un termini d’un any natural.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Un 4% de la quota tributària de la taxa en el cas que la llicència hagi estat sol·licitada i
atorgada per a algun dels periodes complets prevists a l’article 42 de l’Ordenança General
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme, o disposició que
la substitueixi.

A

3. Les persones titulars de llicències d’ocupació de la via pública amb terrasses vinculades
a activitats de restauració podran gaudir de les bonificacions i en els supòsits, següents:

B

b) Quan es tracti de noves cessions d'ús provisional amb caràcter privatiu de parcel·les de
titularitat pública municipal destinades a hort, en la data de la resolució municipal que les
autoritzi.
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c) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el
primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:

e) Quan es tracti d’ocupacions de la via o de l’espai públic amb terrasses vinculades a una
activitat de restauració autoritzades per un periode complet dels prevists a l’article 42 de
l’Ordenança General de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i el
Civisme, o disposició que la substitueixi, o per a un altre periode superior, l’Ajuntament
podrà autoritzar el pagament de la quota tributària de manera prorratejada en terminis no
inferiors a un mes, a petició de la persona interessada.
El cobrament de la quota tributària prorratejada es farà mitjançant domiciliació bancària a
les entitats col.laboradores.
Article 8. Desistiment
Per al supòsit que la persona sol·licitant d’una llicència per a la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local hagi formulat desistiment abans de la
resolució de la sol·licitud, les quotes tributàries que s'hauran de liquidar seran el 20% la
taxa que correspongui a l’actuació objecte de la seva petició, amb un import mínim de 10
euros, sempre que l'activitat administrativa municipal per a la tramitació d’aquesta petició
s'hagi iniciat efectivament i que la persona interessada no hagi iniciat l’actuació per a la
qual ha demanat llicència. En cas contrari, procedirà la liquidació ordinària de la taxa
d’acord amb les normes de gestió establertes a l’article 6.
Per raons de cost i eficàcia, no es presentaran autoliquidacions a compte de la taxa ni es
practicaran liquidacions per aquest pagament a compte quan les quotes que en resultin
siguin inferiors a 10 euros, sense que aquesta exoneració provisional prejutgi, condicioni o
limiti la liquidació final que pugui dictar-se.
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d) En el cas que no s'autoritzin les habilitacions administratives per a la utilització privativa
o l'aprofitament especial del domini públic local, i sempre que no s'hagi iniciat l'actuació
objecte de la llicència, o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui
beneficiar de l'aprofitament sol·licitat una vegada autoritzat, la quota tributària a liquidar
serà del 30% de la quantitat resultant en aplicació de les tarifes establertes a l'annex de
tarifes de la present ordenança, amb un mínim de 10 euros.

Data 31-12-2019

c) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, i
que estan inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per semestre naturals a
les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins al
dia 15 del segon mes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Quan es tracti de cessions de l'horta municipal, d'acord amb les instruccions
contingudes en la notificació de la liquidació de la taxa que oportunament s'emeti.

A

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per règim d'autoliquidació però
sempre abans de retirar la llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit
previ i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

En cas que la persona titular d’una llicència per a la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local renunciï a la mateixa, però no hagi iniciat l’actuació
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Article 9. Renúncia

objecte de la llicència, les quotes tributàries que s’hauran de liquidar seran el 30% de la
taxa que correspongui a la dita actuació, amb un import mínim de 10 euros.
Per raons de cost i eficàcia, no es presentaran autoliquidacions a compte de la taxa ni es
practicaran liquidacions per aquest pagament a compte quan les quotes que en resultin
siguin inferiors a 10 euros, sense que aquesta exoneració provisional prejutgi, condicioni o
limiti la liquidació final que pugui dictar-se.

a) Parades fixes. Quioscos, llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
caixers permanents d’entitats financeres, aparells automàtics permanents, autovenda i
similars (exclosos els aparells instal·lats a les farmàcies) que s’utilitzin directament des de
la via pública.
Fins a 2 m² o fracció: 229,51 €
Per cada m² o fracció en excés dels previstos en aquesta tarifa: 63,36812 €
b) Parades temporals (no fixes)
Quioscos, llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i d'altres elements
anàlegs:
Fins a 10 m²: per dia i m² 0,51 €
Fins a 60 m²: per dia i m² 0,86 €
Fins a 100 m²: per dia i m² 0,79 €
Fins a 200 m²: per dia i m² 0,73 €
Fins a 300 m²: per dia i m² 0,59 €
Quota mínima per als períodes inferiors a 1 mes: 10,332207 €/dia
Per a les instal·lacions de venda de productes de pirotècnica incloses en aquest apartat
s'aplicarà addicionalment una taxa específica de 1.231,82 €
Taules i cadires:
En períodes superiors a 16 dies:
- En els mesos d'abril a octubre, ambdós inclosos, per metre quadrat i mes: 6,749264 €
- En els mesos de novembre a març, ambdós inclosos, per metre quadrat i mes: 2,699706
€
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En períodes inferiors a 15 dies:

Pàg. 18-20

1) Activitats comercials

CVE 2019044788

La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents:

Data 31-12-2019

ANNEX DE TARIFES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a l'Ajuntament de Barberà
del Vallès el dia 23 d'octubre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de l'any 2020 i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.

A

Aprovació i vigència
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- En els mesos d'abril a octubre, ambdós inclosos, per metre quadrat i dia: 1,874794 €
- En els mesos de novembre a març, ambdós inclosos, per metre quadrat i dia: 0,749917
€
Regles particulars d'aplicació.

La quantia de la tarifa serà la que fixi la Junta de Govern Local i d’acord amb les
singularitats del programa sobre els costos generals dels servei programat, i de les
activitats d’interès municipal i de promoció previstes.

CVE 2019044788

Fira d'artesania i regals:
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2) Fires i exposicions de promoció de l'activitat econòmica del municipi, així com inherents
a determinades festivitats

Pàg. 19-20

Les taxes indicades s'entendran per a la utilització de l'ocupació entre els horaris de 8 a
24 hores. En el cas en què per requeriments municipals el mencionat horari hagi de ser
restringit la taxa a aplicar serà la proporcional a l'horari d'efectiva utilització de l'espai
ocupat. Tot això sense perjudici que en determinats dies pugui ser autoritzada la dilació de
l'horari de tancament.

A

. Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer, s'arrodonirà per excés
per a obtenir la superfície ocupada.
Espais de fira i atraccions de gestió integral, per ocupació per m²/dia: 1,249861 €

Per carpa de 9 m² amb il·luminació: 78,00 € per cap de setmana
3) Rodatges cinematogràfics
Rodatges cinematogràfics i anàlegs per dia d'aprofitament: 144,65092 €

a) Tanques, bastides i qualsevol altra instal·lació adequada; per cada metre quadrat o
fracció al mes: 2,266416 €
b) Puntals, cavallets i d'altres elements de recolzament, si no estan instal·lats en l'interior
delimitat per tanques; per cada unitat i mes: 4,441182 €
c) Ocupació de la via pública amb casetes d'obres (per a vestidors, oficina...) i sitges per a
material d'obra instal·lades fora de l'espai interior de la parcel·la o el delimitat per tanques;
per cada metre quadrat o fracció i dia: 0,508275 €
6) Aprofitaments amb runes
a) Ocupació amb runes, terra, sorra, materials de construcció, llenya, o qualsevol altre
material no dipositat en l'interior delimitat per tanques. Per metre quadrat o fracció i dia:
3,457956 €
b) Ocupació amb contenidors per la recollida de runes no instal·lats en l'interior, delimitats
per tanques. Per metre quadrat o fracció i dia: 2,266416 €
7) Conduccions
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5) Protecció de la via pública

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-12-2019

4) Obertura de rases i sondatges
Obertura de rases i sondatges fins un metre d'amplada desenvolupades en:
Calçada de terra, per metre lineal i dia: 1,241529 €
Calçada, per metre lineal i dia: 2,549720 €
Vorera, per metre lineal i dia: 1,89979 €
Pals, per cada unitat i dia: 2,516390 €

8) Horta municipal
Taxa anual en concepte de despeses per al manteniment i la conservació de les
instal·lacions i parcel·les de l'horta municipal ubicades a la ribera dreta del riu Ripoll al seu
pas per Barberà del Vallés:

2. Aprofitaments:
a) Aprofitaments gravats en el número 4 de l'annex d'aquesta Ordenança:
Obres que, referint-se a trasllats de serveis, substitucions d'aquests, instal·lació de tubs i
cables per a futures conduccions, siguin executades per les persones interessades amb
ocasió del desenvolupament de treball d'urbanització de les vies públiques sempre que
s'executin d'acord amb el Pla general d'obres municipal: 50 %
Les mateixes obres del punt anterior, quan siguin sol·licitades simultàniament per les
empreses o entitats de serveis públics, interessades a desenvolupar les instal·lacions
esmentades en la via pública, i es comprometin a actuar amb subjecció al Pla d'execució
que, a la vista de les sol·licituds, assenyali l'Ajuntament: 50 %
b) Aprofitaments gravats en el número 5 de l'annex d'aquesta Ordenança: Bastides,
sempre que, no recolzant-se en la via pública, estiguin dotades d'un sistema de protecció
d'aquesta, de tal manera que la deixin totalment expedita i transitable: 50 %.
c) La quota mínima exigible en concepte de taxa per aprofitament del sòl, volada i subsòl
de la via pública, serà de 22,93 €.
3. Tindran recàrrec del 50% les quotes liquidades per:
a) Les obres d'instal·lació que siguin sol·licitades o realitzades durant el primer any
següent a la data d'acabament de les obres d'urbanització.
b) Els estintolaments d'edificis subjectes a nova alineació oficial.

B

Barberà del Vallès, 12 de desembre de 2019
L'alcalde
Francisco Javier Garcés Trillo
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9) Bonificacions i recàrrecs
1. Als efectes d'aquesta exacció, s'entendrà per aprofitament:
a) FIX: L'autoritzat per un any natural o temporada natural.
b) TEMPORAL: L'autoritzat per períodes mensuals.
c) OCASIONAL: L'atorgat per dies o actes determinats.
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24,48 € anuals.
49,00 € anuals.
98,00 € anuals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Parcel·les fins a 60 m2:
Parcel·les de 60 a 110 m2:
Parcel·les de més de 110 m2:

https://bop.diba.cat
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a) Conductors d'electricitat, per cada metre lineal estès i any:
Cable aeri d'alta tensió: 239,71557 €
Cable aeri de baixa tensió: 65,267896 €
Cable subterrani d'alta o baixa tensió: 14,956704 €
b) Conductors d'àrids, gasos i líquids; per cada metre lineal i any: 14,956704 €
c) Conductors de telèfons; per cada metre lineal estès i any:
Cable aeri: 59,935144 €
Cable subterrani: 14,956704 €
d) Rails i elements anàlegs: per metre lineal i any: 59,935144 €
e) Galeries de serveis per metre cúbic i any: 40,212290 €

