Ordenança Fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i
obres.
Els articles a modificar són els següents:
- Disposició Transitòria
Nova bonificació del 90% aplicable a rehabilitacions i
reconstruccions per danys afectació del temporal Glòria.
- Disposició Final
Actualitzada data entrada en vigor de l’ordenança.
II – TAXES

Ordenança Fiscal núm. 24. Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis i utilització
de les zones esportives i equipaments municipals.
Els articles a modificar són els següents:
- Annex Preus
Inclusió de tarifes per als serveis i activitats a les noves pistes
esportives de sorra platja.
- Disposició Final
Actualitzada data entrada en vigor de l’ordenança.
Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Els articles a modificar són els següents:
- Disposició Transitòria
Nou descompte i sistema de càlcul per bonificar a la tarifa
el temps de no gaudiment de l’espai amb motiu de l’estat d’alarma.
- Disposició Final
Actualitzada data entrada en vigor de l’ordenança.
Ordenança Fiscal núm. 31 Reguladora de la Taxa per la recollida d’animals de companyia
perduts o abandonats i per l’expedició de la llicència de tinença i conducció d’un gos
potencialment perillós.
Els articles a modificar són els següents:
- Títol
S’amplia l’àmbit del servei per incloure les tramitacions de llicències de
gossos potencialment perillosos.
- Article 2
Fet Imposable; nova redacció i inclusió del nou concepte esmentat.
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I – IMPOSTOS

Data 31-7-2020

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Havent transcorregut el període d’exposició pública de les modificacions d’aquestes
ordenances fiscals i el seu expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals adoptats, que s’especifiquen a continuació, han esdevinguts definitius:

B

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article
111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 178 del
Decret Legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 4 de juny
de 2020 va aprovar provisionalment amb el quòrum legalment exigible la modificació de
diverses ordenances fiscals per al 2020.

A

EDICTE

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici
de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
Tercer.- 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.

Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1r. Fet imposable
L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable
del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació
o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir prèviament la corresponent
llicència d’obres o urbanística o bé presentar una comunicació prèvia o declaració responsable,
s’hagin obtingut o presentat o no les llicències, comunicació o declaració esmentades, sempre que
l’atorgament de la llicència o el control posterior de l’activitat sigui de competència municipal.
Article 2n. Actes subjectes
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les obres
següents:
a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació, reforma,
modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents.

A
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Article 3
Subjectes passius; nova redacció adaptada a la Llei General Tributària.
Article 4
Tarifes; nova configuració i import dels preus, derivats dels costos reals
i actualitzats de les empreses que presten algun dels serveis. Inclusió del nou servei
referit a la tramitació i renovació de les llicències de tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, pel qual s’estableix un import de 10 euros.
Article 5
Normes de gestió i recaptació; es determina que, en el cas del servei
de recollida o captura, el pagament de la taxa es necessari per poder recuperar
l’animal.
Article 6
Bonificacions de la quota; per als casos referits a la tinença de gossos
pigall s’aplicarà una bonificació del 50% de qualsevol dels conceptes objecte de la
taxa.
Article 7
Responsables; nova redacció adaptada a la Llei General Tributària
Article 8
Acreditament; actualitzat amb el nou servei de llicències per a gossos
potencialment perillosos.
Disposició Final
Actualitzada data entrada en vigor de l’ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, aerogeneradors i
instal·lacions fotovoltaiques.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.

B

b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses
subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o
pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol
remoció del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció
o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades.

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a Catalunya, el
planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència urbanística o d’obres, a
declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions,
d’instal·lacions o d’obres.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris de la
construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble en el que es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció,
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit en que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu
contribuent, en tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les corresponents
llicències o els que formulin les comunicacions prèvies o declaracions responsables, o els que
realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
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j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades a
aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès general o a
qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

Data 31-7-2020

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques dels
serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres de similars i la col·locació
d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.

B

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les
obres de xarxa viària, d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes
estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització degudament
aprovat o d’edificació autoritzat.

A

f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb
domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament al moment
de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o o de presentar la comunicació prèvia o
declaració responsable i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es concedirà una bonificació del 95% per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que
ho justifiquin. La declaració d’especial interès o utilitat municipals 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. Es podrà també considerar beneficiaris d’aquesta bonificació a les
empreses només pel fet de ser de nova creació o instal·lació en el municipi (entenent com a
empresa a les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat empresarial).
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions,
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la
bonificació d’import superior.
2. Es concedirà una bonificació del 50 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres
referents als habitatges de protecció oficial.
Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà sobre la quota
tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.
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Està exempta de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de
la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes
a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres
hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es
porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de
conservació.
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques
i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança
general.
Article 5è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva

Data 31-7-2020

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.

A

Article 4t. Successors i responsables

B

3. Es concedirà una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, en relació a la part del
pressupost de l’obra que es refereix a la millora de les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats.

4. Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà sobre la quota
tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior

6. Quan es tracti d’obres destinades a creació o instal·lació en el municipi de nova empresa
(entenent com a empresa a les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat
empresarial), es deduirà de la quota líquida de l’impost, fins al límit d’aquesta, l’import satisfet en
concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística.
7. Es concedirà una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
facin referència a la implantació d’energies renovables.
Article 7è. Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la
instal·lació o l'obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al
desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el
projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació
realitzades.
3. No formen part de la base imposable:
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de
caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a cap l’elaboració del projecte i la
direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
- El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte passiu de
l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i quantia d’aquest concepte estiguin
acreditades de manera suficient en els contractes, pressupostos o documents que cal aportar
per a justificar-lo
4. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
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No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que es
realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o
comunicació prèvia.

Data 31-7-2020

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de
presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha
d’entendre’s desestimada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per
extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement dels beneficis
fiscals quan, dins del mes següent a la finalització de les construccions, instal·lacions o obres,
presenti la declaració del cost real i efectiu de les mateixes que regula l’apartat 7 de l’article 9è
d’aquesta Ordenança.

B

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici
fiscal.

A

5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors
d’aquest article s’han de presentar el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la
declaració responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l’article 9è
d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.

5. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que
hom no hagi obtingut la llicència corresponent.
Article 8è. Tipus de gravamen

Aquesta base està constituïda per l’import del pressupost que presenti l’interessat o, si l’aplicació
dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex
d’aquesta Ordenança dóna un resultat superior, per aquest últim.
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat que
no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base del
pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha
d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
4. L’import referit a l’anterior apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, es podrà fer efectiu
des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva, o s’efectuï la comunicació prèvia o la
declaració responsable, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a
terme. El termini per fer l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas,
deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència o de la presentació de la
comunicació prèvia o de la declaració responsable.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra un cop acceptada la
modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació
complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls establerts a l’annex
d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat de minorar
la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors
referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del
pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas
anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors.
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les
autoliquidacions precedents.
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3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan es
sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia serà el resultat
d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte.

Data 31-7-2020

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una declaració
responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet
imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la
comunicació prèvia o la declaració responsable, el projecte d’obres i el pressupost d’execució
material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això
constitueixi un requisit preceptiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer
amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la comunicació prèvia o
declaració responsable, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els
tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a
compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.

B

Article 9è. Règim de declaració i d'ingrés

A

El tipus de gravamen serà el 3,20 per 100.

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà d’abonar-lo
en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut el període voluntari
de cobrament sense que se n’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà el període executiu, que determinarà
l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de
la Llei general tributària.
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de verificació de
dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents.
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, per no
haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el
pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics d’urbanisme de
l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a
l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els
termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Article 10è. Actuacions inspectores i règim sancionador
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
2. Les infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es preveu a la Llei
general tributària i a l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
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Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini previst a
l’article 31 de la Llei general tributària.

Data 31-7-2020

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si s’escau, l’Ajuntament
practicarà la liquidació corresponent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que
resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu defecte, la que consti en el
certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència
d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a
comunicació prèvia o declaració responsable.

B

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptat a
partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant
l’Ajuntament declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin
oportuns, a efectes d’acreditar l’expressat cost.

A

6. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentat
comunicació prèvia o declaració responsable, s’inicií la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament
practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual imposable es determinarà d’acord
amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment
de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

Article 11è. Gestió per delegació.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria per a 2020
Amb aplicació només a l’actual exercici 2020, es concedirà una bonificació del 90% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que se’n derivin de la rehabilitació o reconstrucció de danys
ocasionats pel temporal Glòria.
Aquesta bonificació haurà de ser informada i aprovada un cop presentada la sol·licitud corresponent
pels interessats.
Disposició final
Aquesta ordenança modificada, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 4 de juny de 2020 començarà a regir a partir del dia següent a la seva publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

https://bop.diba.cat
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Data 31-7-2020

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.

B

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de
liquidació o recaptació.

A

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

Ordenança Fiscal Núm. 24

Article 3er. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, en concepte de contribuents, les
persones o entitats a les quals s’atorguin les autoritzacions d’ús de les instal·lacions esportives i
equipaments del municipi.
Article 4rt. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté en
l'annex per a cada una de les instal·lacions esportives i equipaments del municipi.
Article 5è. Acreditament, declaració i ingrés
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment en
que s’inicia la utilització de les instal·lacions esportives i equipaments del municipi.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte de què es tracti o quan
s’aprovi l’autorització d’ús de les instal·lacions esportives i equipaments del municipi.
3. El pagament de la taxa es farà per ingrés directe a la Tresoreria municipal o allà on establís
l’Ajuntament.

https://bop.diba.cat
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Constitueix el fet imposable de la taxa, l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia
de manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa de les
instal·lacions esportives i equipaments del municipi, i les actuacions necessàries per a la
conservació i el manteniment d’aquests.

CVE 2020020847

Article 2n. Fet imposable

Data 31-7-2020

De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.4 o), 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 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació dels serveis i utilització de les zones esportives i equipaments del
municipi que s'especifiquen en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà
per aquesta ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 1r. Fonament i naturalesa

A

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LES ZONES ESPORTIVES I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

4. Des del dia següent de la conclusió del període voluntari de cobrament, l'Ajuntament podrà exigir
les quantitats que es deuen per la via de constrenyiment.

No s’estableixen bonificacions en general, exceptuant:

B

Article 6è. Bonificacions

Horts:

Article 7è. Extinció
L’extinció de les autoritzacions d’ús de les instal·lacions dels horts lúdics, per renúncia de l’usuari, per
la seva defunció o per revocació donaran lloc al prorrateig de la quota pels trimestres complets que
restin de l’autorització anual.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 4 de
juny de 2020, entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva en el BOP i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

https://bop.diba.cat
Pàg. 10-19

En cas que l’Ajuntament cregui que una petició d’espai sigui d’interès públic i general, es reserva el
dret a la cessió de l’equipament sol·licitat de manera gratuïta.

CVE 2020020847

Equipaments culturals:

Data 31-7-2020

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan els serveis socials municipals ho considerin i previ
informe, podran concedir una bonificació de fins el 100% de la taxa i de la fiança.”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tindran una bonificació del 100% de la tarifa aquelles unitats de convivència que siguin unipersonal
i no superin el salari mínim interprofessional més un terç.

B

Tindran una bonificació del 100% de la fiança i de la tarifa per utilització de l’hort i consum d’aigua
les entitats sense afany de lucre.

A

Tindran una bonificació del 100% de la fiança i de la tarifa per utilització de l’hort i consum d’aigua,
quan el total dels ingressos familiars del subjecte passiu, no superi el salari mínim interprofessional
vigent en data 1 de gener de l’exercici econòmic al que correspongui, més un terç per cada membre
que integri la unitat familiar resident a la vivenda, a partir del segon membre.

NETEJA en la utilització, per a festes, actes o torneigs privats, de les següents instal·lacions
100 €
Pavelló
50 €
Pista Joan Cañellas i Reixach
50 €
Poliesportiu El Temple / Can Balmes
Camp de Futbol
50 €
LLOGUER DE QUALSEVOL LOCAL PER A CASAMENT

50 €

HORTS MUNICIPALS
Tarifa utilització per hort/anual (parcel·les d’aprox. 90 m2)

45 €

Consum aigua per hort/anual (parcel·les d’aprox. 90 m2 i per un màxim de
consum d’aigua de 80 m3)

30 €

Fiança

75 €

UTILITZACIÓ O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB AFANY DE LUCRE DE LES PISTES DE
SORRA PLATJA
42 €
Preu base 1h diürna
45 €
Preu base 1h nocturna (amb il·luminació)
384 €
Preu per 1 dia complet
Preu a per 1/2 dia (matí)
Preu per 1/2 dia (tarda/vespre)
Preu vestuari addicional equip
Preu vestuari addicional àrbitre
Dipòsit sobre el preu hora
Dipòsit sobre el preu dia o mig dia

181 €
203 €
11,5 €
5€
30% sobre el total
10 % sobre el total

En cas de que la superfície dels horts sigui modificada, les dues tarifes es modificaran
proporcionalment als m2.

https://bop.diba.cat

2 € / hora
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Poliesportiu El Temple /Can Balmes

CVE 2020020847

ENLLUMENAT

Data 31-7-2020

40 €/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Camp de Futbol

B

UTILITZACIÓ O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB AFANY DE LUCRE DE LES SEGÜENTS
INSTAL·LACIONS
40 €/hora
Pavelló
35 €/hora
Pista Joan Cañellas i Reixach
32 €/hora
Poliesportiu El Temple / Can Balmes (sense enllumenat)

A

ANNEX

Pel que fa al consum d’aigua dels horts, la tarifa autoritza un consum anual de fins a 80 m3 per
parcel·la d’aproximadament 90 m2. Consums superiors a 80 m3, estaran subjectes al pagament
d’una tercera tarifa que es farà efectiva al finalitzar l’any, mitjançant la comprovació del consum
amb lectura de comptador. Les tarifes d’aplicació seran les següents:

El
Fogueriu
de Can
Rahull

Resta
de
Sales
de Can
Rahull

L’Envelat,
Sala
Polivalent

Sala
d’Actes
de
l’Esplai

Centre
Cívic

Cuina
de Can
Rahull

Interès Privat:
particular i
empreses

24,00€

28,00€

16,00€

14,00€

28,00€

24,00€

20,00€

28,00€

Interès Públic:
Entitats*

12,00€

16,00€

8,00€

7,00€

16,00€

12,00€

10,00€

16,00€

Interès Entitats**
acte obert i de
pagament

16,00€

21,00€

11,00€

9,00€

21,00€

16,00€

14,00€

21,00€

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

10,00€

32,00€

32,00€

32,00€

32,00€

32,00€

32,00€

32,00€

32,00€

Entitats de Santa
Maria de
Palautordera***
Neteja Extra
(Mínim 2 h)
Només en cas
necessari

En cas que l’Ajuntament cregui que una petició d’espai sigui d’interès públic i general, es reserva el dret a la
cessió de l’equipament sol·licitat de manera gratuïta.
* Entitats constituïdes legalment i no registrades en el registre d’entitats municipals de Santa Maria
de Palautordera.
** Entitats constituïdes legalment i no registrades en el registre d’entitats municipals de Santa
Maria de Palautordera que realitzin activitats obertes al públic i de pagament.
*** Entitats, legalment constituïdes i inscrites en el Registre municipal d’entitats de Santa Maria de Palautordera.
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Masia
de Can
Balmes
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La
Quadra,
Sala
Cultural

Data 31-7-2020

PREUS I
BONIFICACIONS
/HORA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS CULTURALS

B

(Mirar article 6è Bonificacions.)

https://bop.diba.cat

A

1. Consum entre 81 i 100 m3/any 0,40 €/m3
2. Consum superior a 100 m3/any 0,70 €/m3

Ordenança Fiscal núm. 28

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) 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 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.

https://bop.diba.cat

Article 1. Fonament i naturalesa

A

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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 a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària

CVE 2020020847

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, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Data 31-7-2020

Article 3. Subjectes passius

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc
mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els supòsits
previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Pàg. 13-19

Article 2. Fet imposable

B

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents i segons el plànol annex a l’ordenança:

2 Resta de nucli urbà i Camí vell de Sant Celoni
3 La resta dels nuclis i barris del municipi

4 €/m2
2 €/m2

Dia

0,34 €/m2

S’entendrà per nucli urbà la zona delimitada pels carrers: Av. del Parlament de Catalunya, Roda Sud,
C. Sant Lluís Gonzaga, C. Antoni Puigverd, Av. de la Serra, Ctra. Nova de Sant Celoni, Ps. del Esports,
Ctra. Nova de Sant Esteve, Ps. Vitamènia, Ps. del Reguissol, C. Ferran Soldevila i C. Martí Boada.
Regles particulars d’aplicació
a) L’ocupació de les terrasses ve determinada per un mòdul bàsic, que està forma per una taula i
quatre cadires, amb una ocupació mínima de 1,5 x 1,5 m (2,25 m²). Excepcionalment, per qüestions
de manca d’espai, es pot autoritzar un mòdul reduït format per una taula i dues cadires, amb una
ocupació almenys de 0,80 x 1,50 metres (1,20 m²). Per tant caldrà que en les sol·licituds el numero
de metres quadrats d’ocupació sigui aquests valors o múltiple dels mateixos.
b) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per a
obtenir la superfície ocupada.
c) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires,
es prendrà la superior com a base de càlcul.
d) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el
període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització
administrativa es consideren anuals.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

A

1 novembre –31 març

https://bop.diba.cat

5 €/m2
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1 Zona vianants sol urbà: Pl. Major, C. Major, Pl. Vila
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Tempor. hivern

Data 31-7-2020

30 €/m2
20 €/m2
15 €/m2

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1
2
3

Zona vianants sol urbà: Pl. Major, C. Major, Pl. Vila
Resta de nucli urbà i Camí vell de Sant Celoni
la resta dels nuclis i barris del municipi

Temporada estiu
1 abril- 31 octubre

1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a terme l’ocupació de la
via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa. A efectes de la determinació de la taxa, es
tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.

B

Article 8. Període impositiu

2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés

Article 10 Infraccions i sancions
1. 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 i
l’Ordenança General.
2. En els casos d’ocupació de la via pública, espais de domini públic o espais de domini privat d’ús
públic, sense autorització municipal o incomplint la normativa vigent, els agents de l’autoritat
municipal, d’ofici, per denúncia de tercers o a instància del departament municipal competent,
formularan la corresponent acta d’infracció i estaran facultats per recuperar el ple domini o ús públic
de l’espai ocupat, mitjançant la retirada dels elements que l’ocupen il·legalment, amb la tramitació
prèvia de l’expedient, excepte en els casos d’interès públic i de seguretat, en els quals, resulti
necessària la retirada immediata dels elements.
3. Si es té coneixement del titular dels béns que estan realitzant l’ocupació, els agents de l’autoritat
aixecaran acta de d’infracció, i s’advertirà a l’interessat de l’obligació de procedir a la retirada dels
mateixos de la via pública de forma immediata o en un termini màxim de 24 hores, deixant l’espai
ocupat completament lliure.
4. Si dins el termini de 24 hores establert a l’apartat 3 del present article, l’interessat advertit no
hagués retirat voluntàriament els béns en qüestió, la Policia Local o autoritats municipals,
executaran subsidiàriament la retirada dels mateixos amb els costos a càrrec del titular, podent ser
auxiliats pels mitjans que considerin necessaris. S’aixecarà una acta on es farà constar l’inventari
dels béns retirats i les dependències on seran dipositats a disposició de qui acrediti dret sobre ells.
La recuperació dels béns, serà efectiva, previ pagament de l’import de pupil·latge que s’estableix. El
termini màxim per a la recuperació dels béns mobles retirats de la via pública, serà d’un any a
comptar des de la data de la seva retirada o intervenció, passat aquest termini es perdrà qualsevol
dret sobre ells.

https://bop.diba.cat
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4. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, la taxa
corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any natural i el període
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’exercici de
l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

Data 31-7-2020

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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Quan es sol·liciti autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració
a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el
deute.

A

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Tarifa diària

3,00 € / m³ d’espai

B

Per dipòsit d’objectes diversos

Ordenança Fiscal Núm. 31
TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA PERDUTS O ABANDONATS I PER
L’EXPEDICIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ D’UN GOS POTENCIALMENT
PERILLÓS.
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 I 20. 4.L) del RDL 2/2004, de 5 de març del 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, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a la prestació de serveis sanitaris relacionats amb
els animals que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei municipal de control dels animals de
companyia prestat per part de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera d’acord amb la legislació
sectorial d’aplicació i les ordenances municipals, així com la tramitació de les llicències de tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos. Contempla l’execució física, per part de l’Ajuntament o
empresa delegada, de les actuacions necessàries.

Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques així
com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin
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Disposició Final
Aquesta ordenança modificada, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 4 de juny de 2020 començarà a regir a partir del dia següent a la seva publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició transitòria per a 2020
Durant el període que hagi estat suspesa l’obertura al públic de locals i establiments de restauració i
hostaleria o bé s’hagi limitat la utilització de la terrassa autoritzada a la llicència d’ocupació de via
pública, d’acord amb la normativa estatal o autonòmica, el càlcul de la quota tributària establerta a
l’article 6 de l’ordenança fiscal, per a les ocupacions anuals i de temporada, i exclusivament pels locals,
establiments i activitats afectats, s’efectuarà de la forma següent: (quota anual per metre quadrat X
dies que hagi estat suspesa o restringida l’activitat o l’obertura al públic del local o establiment)/365;
una vegada calculada aquesta quantitat, es descomptarà de la quota establerta al citat article 6.

B

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

beneficiades pel servei municipal de control d’animals de companyia que presta l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera.
Article 4t.- Tarifes
1. Les tarifes que cal aplicar són les següents:

145,00 €

3. Servei de recollida ordinària d’un animal no xipat de dilluns a divendres
de 8-20 hores

145,48 €

4. Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat en dia festiu, horari
nocturn o amb caràcter urgent

193,88 €

5. Servei d’ estada a residència per dia

5,09 €

6. Captura d’un animal en llibertat de dilluns a divendres de 8-20 hores

175,25 €

7 Captura d’un animal en llibertat en dia festiu, horari nocturn o amb
caràcter urgent

276,89 €

8. Servei de recollida i eutanàsia d'animal atropellat o greument ferit de
dilluns a divendres de 8 a 20 hores

142,22 €

9. Servei de recollida i eutanàsia d'animal atropellat o greument ferit en dia
festiu, horari nocturn o amb caràcter urgent

166,62 €

10. Servei de recollida e incineració d'un gos/gat mort al carrer

85,06 €

11. Animal custodiat a prefectura

16,00 €

12. Animal custodiat a prefectura amb servei a concessionari anul·lat

52,30 €

2. Els dies de permanència de l’animal al dipòsit es computaran complerts a partir de les 24 hores
del dia de recollida.
3. En relació als serveis veterinaris que s’hagin de prestar als animals recollits, les tarifes que cal
aplicar són les següents:

1. Vacuna Hexavalent canina

Import
24,44 €

B

Serveis
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2. Servei de recollida ordinària d'un animal xipat en dia festiu, horari
nocturn o amb caràcter urgent

CVE 2020020847

96,60 €

Data 31-7-2020

1. Servei de recollida ordinària d’un animal xipat de dilluns a divendres de
8-20 hores

https://bop.diba.cat

A

Import

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Serveis

6. Kitt Leishmaniosis

24,44 €

7. Kitt Inmunodeficiència + Leucemia

24,44 €

4. En relació a la tramitació i renovació de les llicències de tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, s’estableix un import de 10 euros per a la taxa.
Article 5è.- Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es fa
efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que proporcionarà l’Ajuntament
o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes
restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que
determini l’Ajuntament.
En el cas del servei de recollida o captura, el pagament de la taxa es necessari per poder recuperar
l’animal.
Article 6é. - Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades, a excepció del
casos referits a la tinença de gossos pigall, sobre els quals s’aplicarà una bonificació del 50% de
qualsevol dels conceptes objecte de la taxa.
Article 7é. – Responsables
1. Respondran solidàriament de els obligacions tributaries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 e la Llei General Tributària.
2. Seran responsable subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors e fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 8é. – Acreditament
1. S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan se sol·liciti el servei de tramitació de llicència
de gos potencialment perillós.
2. En el cas que no es sol·liciti, l’acreditament es produeix quan s’iniciï l’actuació municipal d’ofici o
quan aquesta s’iniciï sense prèvia sol·licitud de l’interessat però redundi en el seu benefici.
S’entendrà iniciada l’actuació municipal en el moment d’activació de la Policia Local de Santa Maria
de Palautordera o del servei de recollida.

A

48,88 €
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5. Microxip
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24,44 €
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3. Vacuna Pentavalent felina

Data 31-7-2020

18,33 €
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2. Vacuna Puppy

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Disposició final

L’alcalde,
Jordi Xena Ibàñez
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Data 31-7-2020
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SIGNAT DIGITALMENT
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Santa Maria de Palutordera, 27 de juliol de 2020

A

Aquesta ordenança modificada, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 4 de juny de 2020 començarà a regir amb efectes des del dia següent a la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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