Article 1.- Fet imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets
sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin
afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre en
aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants modalitats que
l'esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets
de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en
el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada
per una concessió.
3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de naturalesa urbana o
rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l’immoble depèn de la naturalesa del seu sòl.
4. S’entén per sòl de naturalesa urbana:
- El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent.
- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells pels què els instruments d’ordenació
territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl urbanitzat, sempre que estiguin
inclosos en sectors o àmbits espacials delimitats, així com altres sòls d’aquest tipus a partir del moment
d’aprovació de l’instrument urbanístic que estableixi les determinacions per al seu desenvolupament.
- L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis de població.
- L’ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli principal qualsevol que
sigui l’hàbitat en què es localitzin i amb independència del grau de concentració de les edificacions.
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
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Ordenança Fiscal núm. 1

Data 24-12-2020

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen:

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 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 i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, 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 de Montmeló en sessió plenària de data 27 d’octubre de 2020 aprovà definitivament la
modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2021, d’acord amb el següent detall:

A

EDICTE

- El que estigui consolidat per l’edificació, en la forma i amb les característiques que estableixi la
legislació urbanística.

B

- El sòl ja transformat per comptar amb el serveis urbans establerts per la legislació urbanística o, en el
seu defecte, per disposar d’accés rodat, abastiment d’aigua, evacuació d’aigües i subministrament
d’energia elèctrica.

S’exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns immobles de
característiques especials.
5. S’entén per sòl de naturalesa rústica el que no sigui de naturalesa urbana conforme al que disposa
l’apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques especials.

7. En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció General del
Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns definida en els apartats 3,
4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de les construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva
naturalesa, d’acord amb el que estableix l'apartat 8.
Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix la normativa
del Cadastre Immobiliari.
8. Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al desenvolupament de les
explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la seva naturalesa urbana fins la realització,
amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un procediment de valoració col·lectiva general, sigui quina
sigui la classe d’immobles a què aquest es refereixi. Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o
que es donin d'alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la
normativa anterior.
9. En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles urbans, s’ha
de determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles que tinguin una construcció
en sòl de naturalesa rústica.
Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components:
Primer component.
Està integrat, al seu torn, per dos elements:
1. El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada per aplicació dels mòduls
específics aprovats per l'ordre del ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/3188/2006, d'11 d'octubre i
modificada per l'ordre EHA/2816/2008, d'1 d'octubre, o altres que puguin aprovar-se posteriorment.
2. El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les que es determinin per a
l’obtenció del valor de les construccions dels béns immobles urbans en la ponència de valors de la qual
porta causa el procediment de valoració col·lectiva.
Segon component.
El valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment destinat a cultius.
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A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva valoració no s’exclourà la
maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part físicament de les mateixes o que
estigui vinculada funcionalment a elles.
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d) Els aeroports i ports comercials.
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c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.

Data 24-12-2020

b) Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades exclusivament al
rec.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals nuclears.

A

6. Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents grups:

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - terrestre i
hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:

B

10. No estan subjectes a l'impost:

- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns
patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques
especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en qui, no reunint la
condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o
patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es
determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la
construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de contribuent
en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del contribuent, l'ens o
organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import
del deute tributari satisfet.
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del
fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es conegués
més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta circumstància impliqui la divisió
de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la
divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta
dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú
participa en el domini o dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin quotes
líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables
solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3 d’aquesta ordenança, referent als supòsits de
concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic
matrimonial de societat legal de guanys.
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2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega
tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
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En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un
o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la
part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament
vinculada a cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les
declaracions a què es refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi
afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat
a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions
en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.
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1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les herències
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat
econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet
imposable de l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.

A

Article 2.- Subjectes passius

B

Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al padró de
l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari
s'incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els
successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a fer
constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.

4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la
totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà que no han
prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc
hagin prescrit per a aquest últim.
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a l’immoble que
es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells
col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment
del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el
contingut de la transacció.
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què es
refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de pagament a
l’actual propietari.
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals estan
directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i els
de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els
respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis Internacionals.
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.
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3. Les obligacions tributaries 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.
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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.
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 3.- Responsables i successors

A

5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en
territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.

B

g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a l’explotació de
les esmentades línies.

Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en tant es
compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre no es renunciï a
l’aplicació del règim fiscal especial.
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres
anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment
anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període
impositiu següent al de la sol·licitud.
b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les Cooperatives
Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.
1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de
béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles que constitueixin
l'objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre
els béns del seu immobilitzat.
3. Gaudiran d'una bonificació fins a un 50% de la quota íntegra de l’impost els bens immobles en els
quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia renovable, sempre i
quan la seva instal·lació no sigui obligatòria per imperatiu legal. Tots els sistemes per a l'aprofitament
tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per autoconsum, així com els béns immobles en els que es
realitzin per part del subjecte passiu instal·lacions d'adaptació o millora d'aquests sistemes, durant el
període impositiu immediatament anterior a aquell en que hagi de tenir efectes la bonificació. La
sol·licitud de la bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud oportuna de llicència d'obres i contindrà
l'oportú projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació. Estan exempts d'aquest requisit
els immobles que s'hagin instal·lat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança. Per
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L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les entitats sense fins
lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert per a aquestes
entitats.
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Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent al que
es realitzi la sol·licitud.
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 d’aquesta
Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a
explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats.
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j) La superfície de les forests en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses d’arbres
subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal.

B

i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la
normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, tret que els
resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a
l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o
sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats
Autònomes i de les entitats locals.

A

h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al
règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el
titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.

En el cas d’habitatges plurifamiliars que facin una instal·lació fotovoltaica per subministrar energia
pels serveis comuns, la bonificació serà del 5% per tots els habitatges vinculats sempre que la
instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 50% de la despesa
energètica dels serveis comuns. La documentació justificativa a adjuntar serà les factures
energètiques de l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció
energètica. En cas que els habitatges siguin nous, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals i
que la producció elèctrica no es destini a l’escalfament d’ACS de l’edifici.
En el cas de naus industrials, equipaments i polígons, quan la producció elèctrica per autoconsum
s’apliqui als usos comuns (i hi hagi una escomesa segregada) tots els propietaris podrien obtenir una
bonificació de fins al 5 % del seu IBI durant 5 anys sempre que la instal·lació solar fotovoltaica tingui
com a mínim una producció elèctrica del 50 % de la despesa energètica dels serveis comuns.

c)

4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa, tenen dret a una
bonificació sobre la quota íntegra de l’impost corresponent al domicili habitual, del percentatge següent
que varia segons el valor cadastral de l’immoble:

Tram de valor cadastral
Fins a 60.000,00 €
De 60.000,01 € a 100.000,00 €
De 100.000,01 € a 200.000,00 €
De 200.000,01 € a 300.000,00 €
De 300.000,01 € a 400.000,00 €

Tipus de família nombrosa
Amb un o més
S u p ò s i t
m e m b r e s
general
discapacitats
90%
60%
60%
50%
30%
20%
15%
10%
15%
5%

Als sols efectes d’aplicar aquesta bonificació, la família integrada per un o dos ascendents quan almenys
un d’ells tingués un grau de discapacitat major del 33% i inferior al 65%, amb tres o més fills, siguin o no
comuns, s’equipararà a les famílies amb un o més membres discapacitats.
A aquests efectes, s’entendrà com a domicili habitual aquell en el qual figuri empadronat el subjecte
passiu en la data de meritació de l’impost.
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En el cas d’habitatges unifamiliars la bonificació serà del 50%, i s’aplicarà sempre que la instal·lació
solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica per autoconsum del 50% de la despesa
energètica anual de l’habitatge on estigui instal·lada. La documentació justificativa a adjuntar serà les
factures energètiques de l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la
producció energètica. En cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals.
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a)
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3.2 Quan es tracti de sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instal·lació de
captadors fotovoltaics, la bonificació tindrà una vigència de 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la
instal·lació i estarà regulada en els següents casos:
Energia solar fotovoltaica per autoconsum individual amb o sense excedents amb connexió a xarxa
interior:
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3.1 Si es tracta de sistemes d’aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de captadors tèrmics, la
bonificació serà del 50% i tindrà una vigència de 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la
instal·lació. És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

A

reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar posteriorment còpies compulsades de les
factures acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de les instal·lacions. Per gaudir la
bonificació de la quota de l’IBI caldrà informe favorable dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, el qual es
pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada i quedarà regulada en funció dels
següents casos:

El servei gestor serà l’encarregat d’elaborar un expedient administratiu que reculli el compliment dels
requisits necessaris que seran el següents :

b) Que el subjecte passiu estigui empadronat en el mateix domicili i aquest sigui el seu domicili habitual,
amb el certificat d’empadronament corresponent.

B

a) Que els subjectes passius tinguin el títol de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya ,
o altre organisme competent.

c) Que ni el subjecte passiu de l’impost ni la resta d’integrants de la família siguin titulars de més béns
immobles, excepte de dos aparcaments i trasters que formin part de l’habitatge habitual, el qual no estarà
bonificat.
Junt a la sol·licitud els interessats hauran d’acreditar:

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar abans de l'últim dia de febrer de l'exercici en curs.
En aquells supòsits on la propietat de l'immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació
prevista en aquesta ordenança per als titulars de famílies nombroses s'aplicarà a la quota corresponent
el percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de
família nombrosa.
Article 6.- Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera
previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text refós de la Llei del
cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment
s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és competència de
la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional
de Catalunya.
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels
procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, en
el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit aquesta competència legalment.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de procediments
de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons els casos, la reducció
s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en
els apartats següents, tenint en compte que, en el cas d’immobles rústics construïts, la reducció es
practicarà únicament sobre el primer component de la base imposable, conforme s'ha definit a l'article
1.9, anterior.
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable
únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de valors
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Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat i el concedirà pel període de vigència del títol de família
nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.

CVE 2020038808

Malgrat l’anterior, no caldrà que l’interessat aporti certificats o altres documents acreditatius dels beneficis
fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les
dades declarades i consti el consentiment de l’interessat –tret que una norma amb rang de llei autoritzi la
cessió- perquè es realitzi l’esmentada consulta.
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d) Còpia del rebut anual de l’IBI o document que permeti identificar de manera fefaent la ubicació i
descripció del bé immoble, inclosa a la referència cadastral.
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c) Declaració jurada del subjecte passiu de l’ Impost justificativa que ni ell ni la resta d’integrants de la
família són titulars de més béns immobles.

B

b) Que el subjecte passiu estigui empadronat en el mateix domicili i aquest és el seu domicili habitual,
amb el certificat d’empadronament corresponent .

A

a) El títol de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya o altre organisme competent.

especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte
d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència.

b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini de reducció com a
conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds,
esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor
cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als
immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.
c) Per a aquells immobles on l’actualització del valor cadastral per aplicació dels coeficients establerts en
les lleis de pressupostos generals de l’Estat determini un decrement en la base imposable dels
immobles, el valor base serà la base liquidable de l’exercici immediatament anterior a dita actualització.
d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a conseqüència
dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter
general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva
entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient
reductor aplicat.
e) El component individual, en el cas d’actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients
establerts en les Lleis de pressupostos generals de l’Estat que impliquin un decrement de la base
imposable dels immobles, serà, en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastral resultant de
dita actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor del nou valor,
sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor base es
calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el període de
reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció pendent.
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la reducció
serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en el
primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes,
es prendrà com valor base.
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció a què es
refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre el primer component del
valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el
primer exercici de la seva vigència y el seu valor base.
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a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral
prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en vigor de les
ponències de valors, no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació de les
mateixes, el valor base serà l’import de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades,
correspongui a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
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8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació en cadascun dels
següents casos:
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El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1
anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva
entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a
l’entrada en vigor d’aquell.

B

7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient reductor,
únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a un component individual de la reducció
calculat per a cada immoble.

A

Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de l’Impost la
sol·licitin.

Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor cadastral de l’immoble
pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte
de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5.

Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tingui
major valor cadastral.
Ús

Codi

Tipus

Residencial
Oficines
Comercial
Espectacles
Oci i Hostaleria
Industrial
Magatzem o Estacionament
Sanitat o Beneficència
Esportiu
Cultural
Religiós
Edifici singular
Obres urbanització, jardineria
Solars sense edificar

V
O
C
T
G
I
A
Y
K
E
R
P
M
M

0,863
0,863
0,863
0,863
0,863
0,979
0,863
0,863
0,863
0,863
0,863
0,863
0,863
0,863

Valor cadastral
mínim
450.000,00
-

5. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els
articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.
6. S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost respecte dels immobles d’ús residencial
que es trobin permanentment desocupats, quan compleixin les condicions que es determinin
reglamentàriament. Aquest recàrrec s’acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes
passius de l’impost, una vegada constatada la desocupació de l’immoble.
Article 8.- Recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter
permanent.
1. Constitueix el pressupost de fet del recàrrec la titularitat dels immobles d'us residencial desocupats
amb caràcter permanent conforme a allò establert en aquesta Ordenança fiscal.
2. Es considera immoble d'ús residencial desocupat amb caràcter permanent aquella edificació en sòl
urbà apte per al seu ús com a habitatge, respecte de la qual es tingui dret de propietat, d'usdefruit o de
superfície, i que a 31 de desembre estigui desocupat d'acord amb els criteris disposats en el número
següent d'aquest article.
En tot cas, el concepte d'habitatge serà el previst en les Lleis 18/2007, de 28 de desembre, de dret a
l'habitatge de Catalunya, i 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits.
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4. A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord amb els usos
definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de béns immobles i es determina el
valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual seran d’aplicació els tipus diferenciats.
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3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,3 per cent.
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2. El tipus de gravamen serà el 0,863 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,75 per cent quan es
tracti de béns rústics.
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1. La quota íntegra de l’Impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

B

Article 7è. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

A

12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de la base
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels
coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

3. S'entén per desocupació de l'habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser ocupat, o de cedir
el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de la desocupació, perllongant aquesta
situació durant almenys dos anys. La desocupació serà declarada per l'ajuntament en els termes que
preveu aquesta ordenança.

b)

El canvi de domicili a causa d'una situació de dependència.

c)

L'abandonament d'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població.

d)

Que l'habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució.

e)

Que l'habitatge hagi de ser rehabilitat conforme a l'article 3.g) de la Llei 18/2007 i d'acord amb el que
disposa l'article 8.b) de la Llei 14/2015.

f)

Que, estant l'habitatge hipotecat, hi hagi clàusules contractuals que impossibiliten o facin inviable
destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment, quan es va atorgar el finançament des d'abans
d'aprovar la present ordenança. En cap cas, el subjecte passiu del recàrrec i el creditor hipotecari
poden formar part del mateix grup empresarial.

g)

Que l'habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat.

h)

Que l'habitatge formi part d'un edifici adquirit íntegrament per a la seva rehabilitació, dins dels últims
cinc anys, tingui una antiguitat superior a quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin
inviable tècnicament l'inici de les obres de rehabilitació.

i)

Que l'habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars.

j)

Que l'habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de 3 anys a comptar
des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de testament fos necessari tramitar una
declaració d'hereus, el termini serà de 4 anys.

5. Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles desocupats amb caràcter
permanent hauran de ser donats d'alta en el registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter
permanent que a aquest efecte gestioni l'ajuntament. Igualment, hauran de manifestar-se les variacions
que afectin a aquest qualificació de l'immoble o que puguin determinar la seva baixa en el registre.
L'alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix Ajuntament a partir de la
informació que obtingui en l'exercici de les seves competències.
En tot cas, la declaració de bé immoble d'us residencial desocupat permanentment per part del
Ajuntament s'ajustarà a aquest procediment:
a)

El procediment de declaració de bé immoble d'us residencial desocupat permanentment s'iniciarà
mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la desocupació, que serà notificada a qui
ostenti el dret de propietat, usdefruit o de superfície de l'immoble afecte al procediment.

b)

En el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució indicada,
l'interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així com aportar qualsevol mitjà de
prova en defensa del seu dret.
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El trasllat fora d'ella per raons laborals.
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a)
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4. Es consideren causes justificades de desocupació d'un habitatge:
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El còmput del termini de dos anys s'interromprà per l'ocupació de l'habitatge durant un període de, com a
mínim, sis mesos continuats.

B

En el cas d'habitatges de nova construcció, s'entén que existeix disponibilitat per a que l'habitatge sigui
ocupat a
partir de tres mesos a comptar des de la data del certificat final d'obra.

A

El còmput del termini de dos anys de desocupació s'iniciarà a partir de la data en que l'habitatge estigui a
disposició del propietari per a ser ocupat o per a cedir el seu us a un tercer, i no existeixi causa alguna
que justifiqui la desocupació.

6. El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l'Impost sobre Béns Immobles la quota líquida del
qual és objecte de recàrrec d'acord amb les normes de la present ordenança.
7. El recàrrec consistirà en l'aplicació del percentatge del 50 % sobre la quota líquida de l'impost sobre
béns immobles de l'immoble d'us residencial declarat desocupat .
La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l'exercici de l'impost sobre béns
immobles de l'any en que es meriti el recàrrec.
8. El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l'immoble hagi estat declarat
desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del registre municipal d'immobles
desocupats amb caràcter permanent.
9. Es practicaran liquidacions de venciment singular en aquells supòsits on s'hagi produït la incorporació
per primera vegada d'immobles al registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent.
Un cop practicada la liquidació anterior, i a partir de les dades existents en el registre municipal
d'immobles desocupats amb caràcter permanent, s'elaborarà anualment el padró fiscal que inclourà les
corresponents liquidacions del recàrrec, que es notificaran col·lectivament mitjançant edictes que així ho
adverteixin.
10. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió d’aquest recàrrec,
seran competència exclusiva de l'ajuntament i comprendran les funcions de concessió i denegació
d’exempcions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió
dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució
dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
Les liquidacions tributàries seran practicades per l'ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut
com les liquidacions de venciment singular.
No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin
modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec, mitjançant la corresponent
ordenança fiscal.
11. D'acord amb allò establert a la Disposició addicional primera de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya, les mesures compensatòries o de coordinació pertinents a favor de
l'ajuntament seran els que reglamentàriament s'estableixin en el desenvolupament de dita Disposició.
12. Si la gestió de l'impost sobre béns immobles ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, la
liquidació del recàrrec que aquí es regula correspondrà efectuar-la per l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
A tal efecte l'ajuntament facilitarà les dades corresponents al registre d'immobles desocupats amb
caràcter permanent per a poder confeccionar els padrons fiscals o, si s'escau, liquidacions.
Seran competència de l'ajuntament, sense que sigui delegable a la Diputació de Barcelona, el
procediment i declaració d'immoble d'us residencial desocupat permanentment previst en aquesta
Ordenança.

Article 9.- Normes de gestió.
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:

A
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Contra la declaració d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter permanent l'interessat podrà
recorre conforme a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.
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e)
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La declaració d'un immoble com a desocupat amb caràcter permanent per part de l'ajuntament es
pot sustentar en els indicis conduents a tal conclusió. En tot cas, l'ajuntament pot fonamentar la seva
decisió en les dades del padró municipal.
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d)
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En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la declaració, si
procedeix, d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter permanent.

B

c)

2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest
temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es
pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la, acompanyar la següent
documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària,
mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant
certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a
l’efecte de l’Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la llicència
d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/urbanització/rehabilitació,
objecte de la sol·licitud.
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del començament efectiu de
les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic
competent i visat pel col·legi professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats
documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació
tributària adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar l’estat efectiu de les
obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres d'urbanització o construcció efectives)
mitjançant el certificat corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas,
abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
Article 10.- Període impositiu i acreditament de l'impost
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix
subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.
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2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i 1.b) es
refereix a l’import de la quota líquida anual.

Data 24-12-2020

2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la bonificació
de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir d’ambdues,
s’aplicarà la bonificació de major quantia.

A

1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el subjecte passiu les
hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà
d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.

1. El període impositiu és l’any natural.

3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta Ordenança, hagin de ser
objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell
en què es van produir, amb independència del moment en què es notifiquin.

B

2. L’impost es merita el primer dia de l’any.

2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes o negocis:
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja
existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les obres o reparacions que tinguin per
objecte la mera conservació i manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques
ornamentals o decoratives.
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i dels drets reals
d’usdefruit i de superfície.
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars
de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.
3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que s'acompanyarà de la documentació
acreditativa corresponent, qui, figurant com titular cadastral, hagués cessat en el dret que va originar
l'esmentada titularitat.
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la Gerència Regional
del Cadastre.
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la transmissió suposi
exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de l’immoble; es formalitzi en
escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos
mesos des de l’acte translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral
mitjançant l’aportació d’un dels documents següents:
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que actuï per
delegació.
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.
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1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, a què es
refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies determinants d’una
alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’exempció
previstos en aquest article.
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Article 11.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds

Data 24-12-2020

4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia ú
de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota satisfeta per
IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat.

A

Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el seu padró,
originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest liquidarà l’IBI, si és
procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de
l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els
compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual
es liquida.

Article 12 .- Règim de liquidació
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest
impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de concessió i

B

6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament podrà exigir
l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció.

denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels
deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució
d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a
l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.

Article 13.- Règim d'ingrés
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i es
farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic gaudiran d'un
fraccionament del deute en 4 terminis
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf
anterior.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei general
tributària, que són:
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el
deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs del
període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei general tributària.
Article 14.- Impugnació dels actes de gestió de l'impost
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser impugnats en
via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat,
tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal economicoadministratiu competent, quan així
ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil
reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular
recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
al de la notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició pública dels padrons
corresponents.
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció a
l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs
de reposició previst en l’apartat anterior.
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5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant declaració, comunicació i
sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així ho estableixi la normativa cadastral.

Data 24-12-2020

Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense que s’hagin
utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable
notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de
l’impost.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que,
portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les notificacions
del valor cadastral i base liquidable.
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin
modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament periòdic, mitjançant
la corresponent ordenança fiscal.

B

3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut
com les liquidacions de venciment singular.

A

2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta Ordenança
han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.

4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa per al
cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió
de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la
notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà a aquell en
que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
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6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els
terminis següents:
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5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció cadastral de
l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el
cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en
matèria censal si aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució
d’ingressos.

A

No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, sense
prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri
fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.

3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en l’oficina de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran les
tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència Regional del Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a 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 delegaren les seves facultats en la Diputació.
5. 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.
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.
- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present

B

Disposició transitòria
ordenança

Data 24-12-2020

2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona conegui les transmissions de
propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la
titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, les normes
previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
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Article 15.- Actuacions per delegació

1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 de gener de
2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui necessària la seva sol·licitud.

Article 1.- Fet imposable
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles
d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideraran aptes
els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser
autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als
d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no
sigui superior a 750 quilos.
Article 2.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el
vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en
territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 3.- Responsables i Succesors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
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IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
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Ordenança Fiscal núm. 3

Data 24-12-2020

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d’octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que
determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

A

2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis
successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i
quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es
requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita
ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

3. Les obligacions tributaries 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.

B

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 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa

f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla
una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús
d’una persona amb defecte o incapacitat física.
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals
s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per
persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona
amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el
certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a
la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si
aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el
que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador
de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin
beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic
urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, la
matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document
que acrediti la seva concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions que han
estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix
exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents acreditatius dels
beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi
l’esmentada consulta.
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e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.

CVE 2020038808

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.

Data 24-12-2020

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb estatus diplomàtic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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

A

1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a
la seguretat ciutadana.

1. S'estableix una bonificació de fins el 100 per 100 pels vehicles històrics o aquells que tinguin una
antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es

B

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

coneix, prenent com a tal la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en que el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Vehicles classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles
elèctrics d’autonomia extensa (REEV), vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia
mínima de 40 kilòmetres o vehicles de pila de combustible.
Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen els números 1, 2 i 3 d’aquest article, els
interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula
i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que
acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost,
referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts
per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.
4. El vehicle matriculat a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà
l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat
qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Article 6.- Quota tributària
a)

Les quotes del quadre de tarifes fixat en l'article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran per
l'aplicació del coeficient del 2,00. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat
quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

b)

Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest
municipi serà el següent:

A) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 a 19,99 cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals

25,24 €
68,16 €
143,88 €
179,22 €
224,00 €

B) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places

166,60 €
237,28 €
296,60 €

https://bop.diba.cat
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S’entén que els vehicles amb Etiqueta Ambiental 0 Blava son:

CVE 2020038808

3. S’estableix una bonificació del 75 per 100 de la quota del l’impost a favor dels titulars de vehicles que,
per les característiques dels seus motors o per estar considerats segons el Distintiu Ambiental de la
Direcció General de Tràfic amb Etiqueta Ambiental 0 Blava

Data 24-12-2020

Turismes, classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb autonomia
<40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats
per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, a més tindran que complir els
següents paràmetres. Vehicle amb combustible de benzina amb nivells d’emissions EURO 4/IV, 5/V o
6/VI o combustible dièsel amb nivell d’emissions EURO 6/VI.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’entén que els vehicles amb etiqueta ambiental ECO són:

B

Aquestes bonificacions només s’aplicaran per a les primeres adquisicions de vehicles i tindran una
durada de 3 anys comptada des de l’any en que es produeix l’adquisició del vehicle. Dites bonificacions
no són acumulables entre elles.

A

2. S’estableix una bonificació del 75 per 100 de la quota del l’impost a favor dels titulars de vehicles que,
per les característiques dels seus motors o per estar considerats segons el Distintiu Ambiental de la
Direcció General de Tràfic amb Etiqueta Ambiental Eco.

8,84 €
8,84 €
15,14 €
30,30 €
60,58 €
121,16 €

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del
Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà
al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
Article 7.- Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles.
En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es produeix aquesta adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any,
inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la
quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als
trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la
baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via
pública per al seu posterior desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de
la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la imposició per al seu
posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per part de l’ajuntament.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el subjecte passiu pot
sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen a la seva
compravenda, si el vehicle s’adquireix en un exercici posterior a aquell en què va ser lliurat al
“compravenda” l’adquirent ha de satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el prorrogateig
previst al punt 3r de l’article 7è.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda no cal que l’adquirent
satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.

A
https://bop.diba.cat

F) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc.
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
- Motocicletes de més 250 cc. fins a 500 cc.
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
- Motocicletes de més de 1.000 cc.

Pàg. 19-49

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg. de càrrega útil
35,34 €
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
55,54 €
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
166,60 €

CVE 2020038808

35,34 €
55,54 €
166,60 €

Data 24-12-2020

D) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

84,56 €
166,60 €
237,28 €
296,60 €

B

C) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés

Article 9.- Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes
anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà cada any i que es farà públic
mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la
legislació o que es cregui més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos
mesos.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà
mitjançant el sistema de padró anual.
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la
comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili.
Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui
disposar l’Ajuntament.
Article 10.- Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de Gestió Tributària
introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació es
realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en aquests cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat
podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de l’autoliquidació.
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són procedents els
beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de beneficis fiscals es preveurà que
l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del tribut per consultar telemàticament les bases de
dades procedents, en ordre a confirmar els requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions
sol·licitades.
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència dels requisits
declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà d’aportar per mitjans telemàtics o
davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies comptats a partir de la data de la
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4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà d’acreditar el
pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitza el
tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de
l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit
els rebuts impagats de l’exercici en curs.

Data 24-12-2020

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà que el pagament
s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de l’autoliquidació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost resultant a
l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.

B

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la
seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l’oficina gestora
corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una
autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la seva realització.
S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves
característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte
passiu.

A

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. Quan
no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que la competència de gestió, inspecció i
recaptació de l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de
vehicles.

matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau,
s’expedeixi un document que acrediti la seva concessió.

6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de padró li
comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a 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 hagin delegat les seves facultats en la Diputació.
7. 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.
Article 11.- Col·laboració social
. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a l’empara del
que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del vehicle i canvi
de domicili del titular.
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, caldrà subscriure
el corresponent conveni.
Disposició addicional Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present ordenança.
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis
successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i
quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es
requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixin.

https://bop.diba.cat
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5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT comunicarà a
la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 1 de gener de cada exercici, els
rebuts impagats de l’any en curs.

CVE 2020038808

b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte passiu el dret a la
devolució de l’ingrés indegut.

Data 24-12-2020

a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una liquidació
complementària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és correcta, es procedirà
de la següent manera:

A

En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT efectuarà en via de
gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i practicarà les liquidacions que se'n
puguin derivar.

Disposició addicional Segona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

B

Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que
determini l'ordenança reguladora del present impost, vigent per a l'exercici de que es tracti.

Article 2.- Actes subjectes
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les obres següents:
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, modificació o
rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de vent i instal·lacions
fotovoltaiques.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.
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.
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les
obres de vialitat i 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.
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.
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
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.
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L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable del qual està
constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a
la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta
llicència, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament.

Pàg. 22-49

Article 1.- Fet imposable

CVE 2020038808

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Data 24-12-2020

Ordenança Fiscal núm. 5

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d’octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

A

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que
afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta
Ordenança.

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.

B

l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.

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, sempre que es tracti de
construccions, d’instal·lacions o d’obres.

Article 4.- Responsables i successors
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.
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 5.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
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, tot i estar subjectes a
l’impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per
Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es concedirà una bonificació del 50 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. Aquesta
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.
2. Aquelles obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per
autoconsum, gaudiran d’una bonificació del 95 per cent sobre la part de la quota corresponent al cost
d’aquestes instal·lacions energètiques, sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligatòria per
imperatiu legal i les instal·lacions per a producció del calor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació de l’Administració competent.
3. Es concedirà una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres
referents a les vivendes de protecció oficial.
4. Gaudiran d’exempció, els treballs de pintura i rehabilitació de façanes, el tractament de parets mitgeres
al descobert i les obres en edificis afectats de patologies estructurals.

https://bop.diba.cat
Pàg. 23-49

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, en qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la
instal·lació o l’obra.

CVE 2020038808

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

Data 24-12-2020

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent
tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents
llicències o els que presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els
que realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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.

B

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 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de
l’immoble en què es fa.

A

Article 3.- Subjectes passius

Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s’han de
presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
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.
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.
Article 7.- Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació
o 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 terme l’elaboració del projecte i la direcció
tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest concepte estiguin
acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la base imposable el benefici
empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la realització de la construcció, instal·lació o
obra.
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Les bonificacions establertes en els apartats 1 fins el 4 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.

CVE 2020038808

7. Gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota de l’impost els discapacitats amb un grau
superior al 33% i inferior al 65%, i del 90 per cent els discapacitats amb un grau igual o superior al 65%
les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accessibilitat i habitabilitat dels
discapacitats.

Data 24-12-2020

6. Les obres de supressió de barreres arquitectòniques i/o millora de l’accessibilitat en habitatges o
edificis existents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5.1.a) 30% en edificis d’un pressupost d'obres fins a 30.000€
5.1.b) 40% en edificis d’un pressupost d'obres entre 30.000€ i 50.000€
5.1.c) 50% en edificis d’un pressupost d'obres superior a 50.000€
5.2.
10% addicional en edificis de menys de 10 habitatges
5.3.
20% addicional en edificis on tingui establerta la seva primera residència alguna
persona
amb discapacitat a partir del 33% i amb mobilitat reduïda reconeguda per la
Generalitat de Catalunya.
5.4.
5% addicional en edificis de més de 30 anys d'antiguitat
5.5.
10% addicional pels edificis on tingui establerta la seva primera residència alguna
persona
d'edat superior a 70 anys.

A

5. Les llicències d’instal·lació d’ascensor i rampes adaptades en edificis plurifamiliars, disposaran de les
següents bonificacions:

5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que no se
n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència.
Article 8.- Tipus de gravamen

B

4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà el 4 per 100.

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 al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de fer efectiu des
del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat
administrativa duta a terme. El termini per a 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.
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.
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’iniciï la construcció,
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual 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.
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
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Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o
instal·lacions, s’estableixen a l'annex de la present Ordenança o, si el pressupost presentat per
l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest
pressupost.
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3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan es sol·licita
la llicència, serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte.

Data 24-12-2020

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una comunicació
prèvia 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 declaració responsable o la
comunicació prèvia, 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 declaració responsable o
comunicació prèvia, 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.

A

Article 9.- Règim de declaració i d'ingrés

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

B

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 defecte seu, 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.

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.

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment 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.
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 que es deriven d’aquesta Ordenança, o els
procediments de liquidació o recaptació.
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.
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.
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 fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d’octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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Article 11.- Gestió per delegació.
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2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin 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

Data 24-12-2020

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 que la desenvolupen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 10.- Actuacions inspectores i règim sancionador

B

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.

A

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 s’hagi efectuat l’ingrés del deute 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.

A
https://bop.diba.cat

P e t i t a
reforma
mòdul m2 (€)

333,01 €

233,16 €

166,63 €

133,30 €

66,84 €

II.- Habitatges aïllats,
incloent
altres
edificacions auxiliars

808,45 €

499,45 €

356,78 €

285,47 €

142,80 €

III.Habitatges
en
edificis
plurihabitatge
incloent
altres
edificacions auxiliars

665,83 €

466,13 €

333,01 €

266,48 €

133,30 €

IV.Aparcaments
soterranis
i
plantes
soterranis

475,68 €

333,01 €

237,88 €

190,33 €

95,32 €

V.Edificis
serveis

808,45 €

499,45 €

356,78 €

285,47 €

142,80 €

VI.- Oficines

665,83 €

466,13 €

333,01 €

266,48 €

133,30 €

VII.- Locals comercials
en planta baixa sense ús
específic

475,68 €

333,01 €

237,88 €

190,33 €

95,32 €

I.- Naus industrials
edificis d'aparcament

i

sector
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Reforma no
estructural
mòdul m2 (€)
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R e f o r m a
estructural
mòdul m2 (€)

Data 24-12-2020

R e ha bil it a c ió
integral
mòdul m2 (€)
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N o v a
construcció
mòdul m2 (€)

Grups tipus d'edificació

B

ANNEX

Ordenança Fiscal núm. 13
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS.

b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2. A aquests efectes, es consideren escombraries i residus urbans les restes i les deixalles que
procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars, allotjaments i locals o establiments.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament,
requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos
Article 3r.- Subjectes passius
c) Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris, allotjaments i locals
o establiments, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, carrers o vies públiques on es
presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
d) Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o
locals el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris
del servei.
Article 4t.- Responsables
 Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General.
 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 5è.- Reducció de tarifes
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a) Recollida domiciliaria d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o
establiments..
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans la prestació dels serveis següents:

Data 24-12-2020

Article 2n.- Fet imposable

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) 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 i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per
la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present Ordenança.

A

Article 1r.- Fonament i naturalesa

Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa de la prestació d’aquest servei atenent el nivell de
renda personal.

a) Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar.

B

Per establir les reduccions de tarifes s’aplicaran els següents criteris:

S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb vincle
familiar, aportant empadronament de convivència.
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar i
s’aplicarà la fórmula següent:

En darrer lloc es valoraran pels Serveis Socials Municipals, mitjançant informe, determinants criteris
sociofamiliars que podran fer variar el fins al 100% el percentatge d’aplicació.
Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar, durant el període compres entre els
dies 1 de gener i l'últim dia hàbil del mes de febrer de l’exercici en curs, la documentació següent:
A) Fotocòpia de l’últim rebut d'escombraries pagat.
B) Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als
únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.
Cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia del
certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de la persona que fa la
sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.
El document d’autorització contindrà el següent text:
“ AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació
de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les obligacions tributàries , a
la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal corresponent i a qualsevol altra
Administració pública la documentació necessària per aquest tràmit.”
C) Les entitats socials, esportives, culturals i recreatives sense ànim de lucre, podran sol·licitar
l’exempció de les taxes reguladores per aquesta ordenança, justificant els motius que al·leguin en el seu
favor.
D) Totes aquelles activitats comercials que utilitzin el servei de la deixalleria municipal de Montmeló per
als seus voluminosos i de fusta que es derivin directament de la seva activitat, podran demanar una
reducció de tarifa equivalent a l’import que hagin abonat en aquesta instal·lació, fins a un màxim de 70
euros anuals. Aquesta reducció de tarifa es farà efectiva minorant la Taxa de recollida d’escombraries de
l’any següent.
E) Totes les empreses que acreditin utilitzar un Gestor Autoritzat per a cada tipus de residu que
ordinàriament es recull a través del Servei Municipal, podran sol·licitar a l'Ajuntament la reducció de tarifa
de la part abonada a l'esmentat Gestor, de la Taxa de recollida d’escombraries.
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Renda Personal Percentatge d’aplicació
≥ SMI
0%
X ≥ 75 %
SMI 25 %
X ≥ 50 %
SMI 50 %
X ≥ 25 %
SMI 75 %
X < 25 %
SMI 90 %
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Els percentatges d’aplicació són els següents:

Data 24-12-2020

b) Comparació de la renda personal amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI), resultant el percentatge
de la reducció de tarifa a aplicar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el càlcul
de l'IRPF.

A

Renda personal (*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar

F) S’aplicarà una reducció de tarifa del 25% de la quota d’aquest any, als particulars que hagin utilitzat la
deixalleria municipal un mínim de 5 vegades i 10 aportacions de residus no contemplats en els

B

El període de sol·licitud de les reduccions de tarifes compreses als apartats C, D i E finalitzarà abans de
l'últim dia de febrer de l'exercici en curs.

contenidors de recollida selectiva al carrer (paper, cartró, vidre i envasos), durant l’exercici anterior, en
funció de les dades facilitades per la deixalleria.
Per a obtenir aquesta reducció de tarifa caldrà tenir el carnet de la deixalleria.

L’Ajuntament aprovarà anualment els llistat d’habitatges membres de la xarxa de compostatge casolà,
que gaudiran de la reducció de la taxa a l’exercici següent.
No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin rendiments del
capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros anuals.
Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà aportar un
certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent.
Article 6è.- Quota tributària
1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina en funció de la
naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin
situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer.- Habitatges
Aquesta tarifa es calcularà en funció dels m² de l'immoble i el nombre d'integrants de la unitat familiar,
residents a l'immoble.
a) Habitatges de ≤90 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

164,35 €
169,52 €
174,11 €
178,14 €
181,58 €
184,47 €
186,77 €

b) Habitatges entre 91-120 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

173,00 €
178,44 €
183,28 €
187,52 €
191,14 €
194,17 €
196,59 €
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En cas que el resultat de la revisió sigui positiu, l’interessat entrarà o continuarà formant part de
l’esmentada xarxa. En cas de resultat negatiu, es procedirà a l’anul·lació de la reducció atorgada i a la
baixa de la xarxa.
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Així mateix l’Ajuntament farà les revisions periòdiques que estimi oportunes per comprovar la realització
efectiva de l’autocompostatge.

Data 24-12-2020

Els contribuents beneficiaris de la reducció estan obligats a comunicar a l’Ajuntament el cessament de
l’activitat d’autocompostatge.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta reducció s’aplicarà a la tarifa de l’exercici següent, tenint en compte les dades de l’exercici
anterior.

B

Per obtenir la reducció, els interessats hauran de sol·licitar expressament la seva integració en
l’esmentada xarxa mitjançant una instància abans del 31 de març.

A

G) Gaudiran d’una reducció de la quota del 15% de la tarifa, aquells contribuents integrats dins la xarxa
de compostatge casolà reconeguda per l’Ajuntament.

Epígraf segon.- Locals comercials i de serveis
- Carnisseries ≤ 75 m²
>75 m²
- Herboristeries, manipulats i botigues d'animals
- Venda de pa i/o pastisseria
- Peixateries
- Llaminadures, xurreries
- Queviures
- Congelats
- Fruites i verdures ≤ 30 m²
> 30 m²
- Tabacs, segells, llibreries i informàtica
- Centres d'estètica, tractaments salut i perruqueries ≤ 150 m²
> 150 m²
- Farmàcies
- Drogueries i perfumeries ≤ 50 m²
> 50 m²
- Floristeries
- Fusteries, aluminis, construcció mobiliari i llar
- Ferreteries
- Instal·lacions i reparacions
- Multipreus ≤ 30 m²
>30 m²
- Electrodomèstics
- Moda, complements, sabates i merceries
- Videoclubs, quioscs, fotografia i locutoris
- Papereria, copisteries

584,17 €
690,37 €
308,01 €
562,92 €
456,71 €
456,71 €
669,13 €
459,82 €
520,44 €
732,87 €
308,01 €
308,01 €
605,40 €
308,01 €
308,01 €
764,72 €
371,74 €
520,44 €
371,74 €
308,01 €
520,44 €
584,17 €
520,44 €
308,01 €
244,29 €
520,44 €

A
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198,94 €
205,21 €
210,78 €
215,64 €
219,69 €
219,69 €
219,69 €
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e) Habitatges de >240 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

CVE 2020038808

190,29 €
196,28 €
201,60 €
206,26 €
210,25 €
213,59 €
216,25 €

Data 24-12-2020

d) Habitatges entre 181-240 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents
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181,65 €
187,37 €
192,45 €
196,90 €
200,70 €
203,89 €
206,42 €

B

c) Habitatges entre 121-180 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

- Locals utilitzats per a tancament de vehicles
- Locals sense activitat

350,50 €
180,54 €

Epígraf quart.- Locals industrials o mercantils
- Fins a 500 m²
- De més de 500 m²
- Locals industrials sense activitat

520,44 €
775,36 €
201,80 €

Article 7è.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei,
que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de
recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de
cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 8è.- Règim de declaració i ingrés

A
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Epígraf tercer.- Locals sense activitat i utilitzats per al tancament de vehicles

Data 24-12-2020

244,29 €
446,10 €
520,44 €
669,13 €
562,92 €
775,36 €
1.093,99 €
1.317,02 €
1.635,67 €
244,29 €
361,12 €
456,71 €
732,87 €
1.529,44 €
2.081,75 €
361,12 €
669,13 €
212,42 €
541,67 €
249,60 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Joieries
- Fabricació d'embotits
- Distribució de begudes
- Bars
- Bars musicals
- Bar restaurants
- Restaurants dins de nucli urbà
"
fora del nucli urbà
- Hotels
- Oficines
- Bugaderies
- Entitats financeres
- Supermercats ≤ 50 m²
entre més de 50 i 800 m²
> 800 m²
- Altres comerços ≤ 50 m²
> 50 m²
- Altres serveis ≤ 50 m²
> 50 m²
- Gimnasos i centres de dansa

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que
figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del
període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació.

B

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la
declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el
que estableix el punt 3 de l’article anterior.

El cobrament de les quotes s`efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el
qual no serà inferior a dos mesos.

Article 10è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
General.
Article 11è.- Gestió per delegació
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.
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 i
recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió 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 delegaren les seves facultats en la Diputació.
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 fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d'octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Ordenança Fiscal núm. 18
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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.

CVE 2020038808

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General.

Data 24-12-2020

Article 9è.- Responsables

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf
anterior.

A

Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic gaudiran d’un
fraccionament del deute en 4 terminis i en 2 terminis els que no el tinguin domiciliat.

Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) 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

B

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de
terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, en vies públiques locals que es regirà per la present
Ordenança fiscal.

Article 4t.- Responsables i Successors.
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.
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
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 6è.- Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
Epígraf primer.- Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç, grues, grues-camió bombes
formigoneres i altres aprofitaments anàlegs a què dediquen la seva activitat.
- Contenidor de menys de 5 m.l. per dia
* Durant un mes, per dia
* Durant un trimestre, per dia
* Durant un semestre, per dia
* Durant un any, per dia

16,85 €
12,50 €
10,00 €
7,55 €
5,00 €

- Contenidor de més de 5 m.l. per dia
* Durant un mes, per dia
* Durant un trimestre, per dia
* Durant un semestre, per dia
* Durant un any, per dia

24,50 €
18,75 €
15,00 €
12,50 €
10,00 €

- Contenidor de sac, amb màxim de 7 dies
A partir del vuitè dia, per dia o fracció

13,45 €
4,00 €

https://bop.diba.cat
Pàg. 34-49

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.

CVE 2020038808

Article 3r.- Subjectes passius

Data 24-12-2020

b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o provisionals, en
vies públiques locals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.

B

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local amb:

A

Article 2n.- Fet imposable

1,59 €/ml

- Ocupació via pública o terreny d’ús públic amb grues, grues-camió, bombes formigoneres i altres
aprofitaments anàlegs, per hora i fracció

8,65 €

Reserva d’estacionament per al pas de vehicles fins a 10 metres lineals:
a) Mínim 2 hores
b) De 2 a 4 hores o fracció (preu hora/fracció)
c) De 4 a 8 hores o fracció (preu hora/fracció)
d) De 8 a 12 hores o fracció (preu hora/fracció)

30,00 €
15,05 €
8,75 €
6,50 €

A partir de 10 metres lineals, per cada metre o fracció
a) Fins a 4 hores o fracció
b) De 4 a 8 hores o fracció
c) de 8 a 12 hores o fracció

1,36 €
1,18 €
1,13 €

Epígraf segon.- Tanques puntals, estintols, bastides, etc...
- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de tancaments, siguin o no
per a obres i altres instal·lacions anàlogues, per metre quadrat o fracció, al dia/fracció
* Durant un mes, per dia
* Durant un trimestre, per dia
* Durant un semestre, per dia
* Durant un any, per dia

0,73 €
0,63 €
0,58 €
0,48 €
0,34 €

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb plataformes o bastides hidràuliques,màxim
6 m lineals, per dia o fracció

46,45 €

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides i altres elements
anàlegs per metre quadrat o fracció, al dia o fracció
* Durant un mes, per dia
* Durant un trimestre, per dia
* Durant un semestre, per dia
* Durant un any, per dia

0,58 €
0,48 €
0,39 €
0,30 €
0,18 €

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques per a la realització d’obres i altres
instal·lacions, per metre lineal o fracció, al dia
* Durant un mes, per dia
* Durant un trimestre, per dia
* Durant un semestre, per dia
* Durant un any, per dia

1,20 €
1,00 €
0,90 €
0,73 €
0,60 €

Epígraf tercer.- Permís de tancament de carrers sense policia, però amb senyalització:

A

* A partir de 6 hores

https://bop.diba.cat

4,18 €/ml
2,64 €/ml
2,12 €/ml

Pàg. 35-49

- Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública per la realització de feines de poda
* Les 2 primeres hores
* De 2 a 4 hores
* De 4 a 6 hores

CVE 2020038808

41,50 €
6,75 €
3,30 €
1,65 €

Data 24-12-2020

- Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública per mudances, neteges, etc.
* fins a 10 metres lineals / 6 hores
* Fins a 12 metres lineals i 2 hores o fracció
* Fins a 15 metres lineals i 4 hores o fracció
* Fins a 20 metres lineals i 6 hores o fracció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

47,75 €
69,50 €
91,10 €

B

- Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública:
* Fins un màxim de 6 m2, per dia o fracció
* De 6 m2 fins a 12 m2 per dia o fracció
* De 12 m2 fins a 18 m2 per dia o fracció

a) La primera hora
b) La segona hora
c) Per cada hora o fracció posterior
d) Per tancament de més de tres dies complerts (8 hores per dia)

52,65 €
41,15 €
10,50 €
105,30 €

4.b.2.- Per secció (cm2) ocupada en conducte o subconductes
- En conducte Ø110mm o similar
- En conducte Ø63mm o similar

(€ metre lineal)

4.c. Preu per instal·lació d’armari de telecomunicacions en superfície (€/m2 o fracció)

0,008 €
0,018 €
150€/mes

Epígraf cinquè.- Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic per a
l'estacionament d'autocaravanes.
- Durant un any

173,50 €

Article 7è.- Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o 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 procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8è.- Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial. A
efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi consti la
superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície
que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte
passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es
complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud
l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
3. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al
subjecte passiu, per al seu pagament.
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0,06 €
0,18 €

CVE 2020038808

4.b.- Preu per ús compartit de canalitzacions (€ metre lineal)
4.b.1.- Elements complerts
- Subconducte Ø40mm
- Conducte Ø63mm

Data 24-12-2020

0,99 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.a.- Preu per l'ús compartit d'arquetes (€ mes/unitat)

B

Epígraf quart.- Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic per a la
instal·lació d'una xarxa de telecomunicacions.

A

El tancament per arranjament de façanes gaudirà d’una bonificació del 50%

4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs
respectius.

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 fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d'octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT
LUCRATIVA
Article 1r.- Fonament i naturalesa
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, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
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, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius
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.
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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

CVE 2020038808

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.

Data 24-12-2020

Article 10è.- Infraccions i sancions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant
l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.

A

5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució
de l’import ingressat.

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.

B

Article 4t.- Responsables i Successors.

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.

2.

Les tarifes del preu públic són les següents:
Per cada metre quadrat de superfície ocupada
1. Durant la temporada ( d’1 d’abril al 31 d’octubre)
1.1. De l’1 de novembre al 31 de març (sempre que es disposi d’autorització per tota la
temporada)
1.2. De l’1 de novembre al 31 de març (sempre que no es disposi d’autorització per tota la
temporada), eventuals per dia
2. Trimestral
3. Durant un mes
4. Eventuals, per dia
5. Eventuals, per dia (Festa Major i Revetlles)
6. Grans Premis (3 dies)
7. Instal·lació de barra de servei en la via pública
7.1 - Per unitat, de menys de 3 m. lineals i cursa
7.2 - Per unitat, de 3 a 6 m. lineals i cursa
7.3 - Per unitat, de més de 6 m. lineals i cursa
8. Barra de bar dins la pròpia terrassa
8.1 - Fins a 3 m lineals
8.2 - De 3 a 6 m. lineals
8.3 - Més de 6 m. lineals

3.

49,10 €
Exempt
0,10 €
27,15 €
15,45 €
1,40 €
2,80 €
8,10 €
198,85 €
397,70 €
595,80 €
66,70 €
88,90 €
111,20 €

Als efectes previstos per a l'aplicació d'allò que figura a la tarifa, s'ha de tenir en compte el següent:
a)

Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per excés per tal
d' obtenir la superfície ocupada.

b)

Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que aquella que ocupen les taules i les
cadires, es la superior com a base de càlcul.

c)

Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i temporals, quan el
període autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense
autorització administrativa es consideren anuals.

Article 7è.- 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.
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La quantia del preu públic que es regula en aquesta ordenança és aquella que es fixa a l'apartat
segon d'aquest article d’acord amb la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres
quadrats.
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1.
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Article 6è. Quota tributària

Data 24-12-2020

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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.

A

Article 5è.- Beneficis fiscals

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.

B

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.

Article 8è.- Període impositiu

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.
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.
Article 10è.- 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 i l’Ordenança
General.
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 fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d'octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Ordenança Fiscal núm. 25
TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I SIMILARS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS I UTILITZACIÓ D’ EDIFICIS MUNICIPALS
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 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 realització d’activitats
culturals, lúdiques i similars en establiments municipals i la utilització d’edificis municipals per activitats
particulars que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
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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.
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2. Quan es sol·liciti autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, tribunes, taulats i
altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.

Data 24-12-2020

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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés

B

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.

A

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, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. A
efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.

Article 3r.- Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats referides en l’article 1r.
Els usuaris dels tallers cursets i seminaris, indicats a la tarifa primera de l’article 5è i que desitgin
donar-se de baixa dels mateixos, hauran de comunicar dita baixa, abans del dia 13 del mes anterior.
Article 4t.- Beneficis fiscals.
Les persones empadronades en el municipi gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de l’import de la
quota tributària per la utilització d’edificis municipals per celebració de casaments, bateigs i comunions,
així com reportatges fotogràfics vinculats amb els actes abans esmentats.
Article 5è.- Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contemplades als apartats
següents:
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g)

Pàg. 40-49

f)

En formalitzar la inscripció mitjançant la matrícula corresponent, per assistir a cursets, tallers,
seminaris, jornades i similars.
En el moment d’entrada al recinte municipal, mitjançant la compra del tiquet corresponent, per
assistir als actes públics de tipus festius i culturals que es celebrin.
En formalitzar la petició, mitjançant la instància corresponent, per utilitzar els edificis municipals per
activitats particulars, com poden ser la celebració de casaments, bateigs, fetes, reunions, reportatges
fotogràfics, seminaris, col·loquis i similars.

CVE 2020038808

e)

A

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització d’activitats culturals, lúdiques i similars en
establiments municipals i la utilització d’edificis municipals per activitats particulars. Es merita la taxa:

Per les categories A, B, C i D caldrà que la Junta de Govern Local fixi en cada cas la taxa a exigir, que
serà com a màxim el que fixa l’ordenança
Tarifa segona. Per la utilització d’edificis municipals, per activitats particulars (per dia o fracció):
a) Per la utilització per celebració de cerimònies civils, reportatges fotogràfics i similars.
353,00 €
Els sol·licitants empadronats al Municipi de Montmeló, gaudiran d'una reducció del 50%.
b) Per la utilització per celebració de seminaris, col·loquis, cursos, conferències i similars.
c) Fiança com a garantia del bon ús de les dependències

72,64 €
100,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S'establiran d'acord amb el cost de cada taller, curset o seminari, amb un màxim que es detalla a
continuació:
Mínim mes
Màxim mes
A) Tallers de salut i creixement personal (mínim 4 sessions)
17,57 €
42,19 €
B) Tallers plàstics i artesanals (mínim 4 sessions)
17,57 €
42,19 €
C) Tallers de les arts plàstiques i visuals (mínim 4 sessions)
17,57 €
42,19 €
D) Tallers per a infants i joves (mínim 4 sessions)
7,05 €
21,15 €
E) Altres tallers monogràfics (mínim 1 sessió)
7,05 €
21,15 €

Data 24-12-2020

Tarifa primera. Per la realització de cursets, tallers i seminaris.

Tarifa tercera. Per activitats relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic del municipi:

a.1) Visita guiada al museu (normal)
a.2) Visita guiada al museu (reduïda)
a.3) Suplement per visita teatralitzada

3,81 €
1,58 €
1,08 €

B

A) públic general (preu per persona)

a.4) Tarifa normal per itineraris guiats pel patrimoni històric i arqueològic
a.5) Tarifa reduïda per itineraris guiats pel patrimoni històric i arqueològic
a.6) Tarifa normal per itineraris teatralitzats pel patrimoni històric i arqueològic
a.7) Tarifa reduïda per itineraris teatralitzats pel patrimoni històric i arqueològic
a.8) Suplement per visita teatralitzada

3,61 €
2,06 €
4,13 €
2,06 €
1,08 €

0,55 €
10,85 €
1,63 €

Pàg. 41-49

Notes:
Tarifa reduïda, disposen d’ elles :
4. Pensionistes, aturats i jubilats
5. Grups de 15 o més persones
6. Persones que presentin el carnet jove, el carnet d’estudiant o de persones discapacitades
7. Els usuaris amb carnet de la biblioteca “ La grua “

Tarifa quarta. Per utilització de la Sala Polivalent:
A) Utilització de la Sala Polivalent per a actes públics, sense ànim de lucre i sense ànim de promoció
comercial:
a.1) Per sessió (fins a 6 hores)
86,76€
a.2) Cada hora de més
16,26€
B) Utilització de la sala polivalent per qualsevol supòsit no previst a l’anterior apartat.
b.1) Per sessió (fins a 6 hores)
b.2) Cada hora de més

210,58 €
31,58 €

C) En ambdós supòsits anteriors, l’usuari es farà càrrec de les següents despeses:
c.1) Servei de porter (servei mínim de 6 hores)
c.2) Servei de porter (servei de 6 a 12 hores)
c.3) Servei de taquiller (servei mínim de 3 hores)
c.4) servei de taquiller (servei de 3 a 6 hores)
c.5) Servei de tècnic de so i llum (servei mínim de 6 hores)
c.6) Servei de tècnic de so i llum (servei de 6 a 12 hores)
c.7) Si l'activitat té lloc en diumenge o dia festiu, tindrà un cost addicional de

91,08 €
182,20 €
65,07 €
130,13 €
173,52 €
195,20 €
23,85 €

Tarifa cinquena. Per utilització de la “ sala Buc ”
21,05 €
42,10 €
52,65 €
63,15 €

Data 24-12-2020
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Entrada gratuïta :
8. Montmelonins i Montmelonines
9. Escolars del municipi ( cost dels tallers no )
10. Membres de l’ICOM i de l’associació de Museòlegs de Catalunya
11. 18 de maig ( Dia internacional dels museus )
12. Festes Locals
13. Jornades Europees del patrimoni
14. “Nit dels museus "

Màxim de 5 hores setmanals:
1) Per l’ us de la sala per 2 o 3 integrants d’ un grup musical
2) Per l’ us de la sala per 4 o 5 integrants d’ un grup musical
3) Per l’ us de la sala per 6 o 7 integrants d’ un grup musical
4) Per l’ us de la sala a partir de 8 integrants d’un grup musical
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1,63 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b.1) Visita guiada al Museu, grups de mínim 15 i màxim 25 alumnes, preu per persona
b.2) Tallers escolars, preu per alumne i taller
Import mínim
Import màxim
b.3) Itinerari guiat pel patrimoni històric i arqueològic, preu per persona

A

B) Públic escolar

S'estableixen, d'acord amb l'ordenança reguladora de l'equipament, els següents epígrafs:

B

Tarifa sisena. Per utilització equipament G2M Centre de Formació i Recursos.

A) Cessió d'espais per activitats formatives

21,25 €
84,50 €
157,90 €
50,00 €

5) Per l'ús de la cuina menjador
5.a) Tarifa diària / preu per aula
5.b) Tarifa setmanal / preu per aula
5.c) Tarifa mensual / preu per aula
5.d) Fiança

91,10 €
364,30 €
1.376,30 €
200,00 €

En el cas que es vulgui reservar tot el dia, la tarifa serà el doble de la taula de tarifes anteriors.
S'estableix una bonificació del 50% sobre aquests imports a les entitats del municipi de Montmeló.
B) Cessió d'espais per a l'exercici d'una activitat empresarial a nous emprenedors.
1) Per l’ús de la cuina i el menjador
1.a) Fins a 10h setmanals / preu mensual
1.b) Entre 11h i 20h setmanals / preu mensual
1.c) Entre 21h i 30h setmanals / preu mensual
1.d) Fiança

177,10 €
253,00 €
354,20 €
200,00 €

2) Per l’ús de despatxos
2.a) Aules 9,11 o 12 / preu mensual
2.b) Fiança

212,50 €
200,00 €

a.) S'estableix una bonificació del 50% sobre aquesta tarifa als emprenedors del Municipi de Montmeló.
b.) S'estableix una bonificació del 40% sobre aquesta tarifa, aplicable únicament a l'ús de la cuina i el
menjador, i que no és compatible amb l'anterior bonificació, per a les empreses que demanin utilitzar
alhora el mateix espai, i sempre es disposi dels informes tècnics favorables a aquesta utilització
simultània.
C) Cessió d'espais per a l'exercici d'una activitat empresarial a empreses.
1) Per l’ús de la cuina i el menjador
1.a) Fins a 10h setmanals / preu mensual
1.b) Entre 11h i 20h setmanals / preu mensual
1.c) Entre 21h i 30h setmanals / preu mensual
1.d) Fiança
2) Per l’ús de despatxos
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4) Per l'ús d'aules petites
4.a) Tarifa diària / preu per aula
4.b) Tarifa setmanal / preu per aula
4.c) Tarifa mensual / preu per aula
4.d) Fiança

Pàg. 42-49

73,90 €
263,10 €
1.052,50 €
200,00 €

CVE 2020038808

52,65 €
210,60 €
737,00 €
100,00 €

253,00 €
354,00 €
455,40 €
200,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2) Per l'ús de les aules 1,4 o 10 ( amb equip de projecció)
2.a) Tarifa diària / preu per aula
2.b) Tarifa setmanal / preu per aula
2.c) Tarifa mensual / preu per aula
2.d) Fiança
3) Per l'ús de les aules 3 o 8 (informàtica)
3.a) Tarifa diària / preu per aula
3.b) Tarifa setmanal / preu per aula
3.c) Tarifa mensual / preu per aula
3.d) Fiança

36,50 €
147,40 €
263,20 €
50,00 €

B

1) Per l'ús de les aules 5,6 o 7
1.a) Tarifa diària / preu per aula
1.b) Tarifa setmanal / preu per aula
1.c) Tarifa mensual / preu per aula
1.d) Fiança

A

Les següents tarifes preveuen la reserva de fins a 5h diàries continuades, en franja de matí fins les 15h
o en franja de tarda a partir de les 15h.

2.a) Aules 9,11 o 12 / preu mensual
2.b) Fiança

421,00€
200,00 €

E) Cessió d'espais per a la realització d'activitats lúdiques per part d'entitats del municipi. Gratuït
S'estableix una fiança de 100,00 €
Article 6è. Acreditament i període impositiu
Pel que fa a la Tarifa primera d'aquesta ordenança fiscal:
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del
servei, el qual no es durà a terme sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s'estenen a varis mesos, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la prestació del
servei o la realització d'activitats a les instal·lacions municipals.
Els usuaris dels cursets, tallers i seminaris que es descriuen a la tarifa primera de la present ordenança
fiscal i que desitgin donar-se de baixa dels mateixos, hauran de comunicar per escrit dita baixa, abans del
dia 13 del mes anterior per tal que el hi sigui anul·lada la mensualitat corresponent i, si s'escau, la
matrícula.
Article 7è. 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 i l’Ordenança
General.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d'octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESPORTS I JOVENTUT
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) i v) 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 de
serveis d’ensenyament, esports i joventut en instal·lacions municipals, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis d’ensenyament, esports i joventut en
instal·lacions municipals.
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S'estableix una bonificació del 50% sobre aquesta tarifa als veïns/es del municipi de Montmeló.

CVE 2020038808

70,85 €
101,20 €

Data 24-12-2020

1. Fins a 4 hores diàries
2. De 5 a 8 hores diàries

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D) Cessió d'espais compartits per treballar (coworking).
Opció disponible únicament per a persones que estan treballant legalment. Preus per persona i mes.

B

b.) S'estableix una bonificació del 40% sobre aquesta tarifa, aplicable únicament a l'ús de la cuina i el
menjador, i que no és compatible amb l'anterior bonificació, per a les empreses que demanin utilitzar
alhora el mateix espai, i sempre es disposi dels informes tècnics favorables a aquesta utilització
simultània.

A

a.) S'estableix una bonificació del 50% sobre aquesta tarifa als emprenedors del Municipi de Montmeló.
En el cas de llogar més d'un despatx, la bonificació global serà del 62,5%.

Article 3r.- Subjectes passius

34,00 €
9,00 €
20,40 €
27,00 €
20,50 €
5,50 €/dia
3,10 €/dia

2. Casal d'estiu i Casal Jove
A) Activitats Casal d'estiu i Casal Jove
Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

147,90 €
220,32€

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

184,00 €
274,00 €

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

220,00 €
320,00€

Preu per setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

51,00 €
75,23 €

B) Acollida 1 de 7:45h a 9h
Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

68,85 €
99,45 €

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

85,50 €
123,50 €

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

100,00 €
150,00 €

Preu per setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

24,23 €
34,43 €
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1.1.- Drets de matriculació (inclou cobertura sanitària obligatòria)
1.1.1.- Nous inscrits
1.1.2.- Renovació matrícula
1.2.- Quota mensual
1.3.- Casal de juny
1.3.1.- Casal de juny (inscrits Escola Esportiva i socis AMPA)
1.3.2.- Taller divendres
1.3.3.- Taller divendres (inscrits Escola Esportiva i socis AMPA)
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1. Escola Esportiva

Data 24-12-2020

Article 5è.- Tarifes

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona


Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 37 i 39 de l’Ordenança General.

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

B

Article 4t.- Responsables

A

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats esmentades a l’article anterior.

Preu per dia
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

5,10 €
7,14 €

63,00 €
113,00 €

Preu per setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

15,30 €
26,78 €

Preu per dia
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

3,57 €
5,61 €

D) Menjador Casal d'estiu i Casal Jove
- Preu del Pack 1 (3 setmanes))
- Preu del Pack 2 (4 setmanes)
- Preu del Pack 3 (5 setmanes)
- Preu per setmana (mínim 2 setmanes)
- Preu per dia

114,75 €
137,70 €
165,00€
39,53 €
8,16 €

Horaris:
Casal d’Estiu: de 9 a 13h
Casal Jove: de 10 a 14h
Acollida:
Opció 1 de 7:45 a 09:00h
Opció 2 de 08:15 a 09:00h
Menjador: de 13 a 15h
D'acord amb l’esmentada ordenança, les persones que en puguin ser beneficiàries, podran sol·licitar
una bonificació a la taxa de la prestació d'aquest servei atenent als nivells de renda personal.
L'empresa o entitat adjudicatària serà l'encarregada de cobrar el servei directament als usuaris, d'acord
amb els preus públics assenyalats anteriorment.
S’aplicarà un descompte del 5% sobre el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions formalitzades i
liquidades entre el 06/05/2019 i el 19/05/2019.
S’aplicarà el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions formalitzades i liquidades entre el 20/05/2019
i el 10/06/2019.
S’incrementarà un 5% sobre el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions realitzades a partir del
11/06/2019.
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Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

Pàg. 45-49

57,00 €
95,00 €

CVE 2020038808

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

Data 24-12-2020

45,90 €
76,50 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

A

C) Acollida 2 de 8:15h a 9h

Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa de la prestació d’aquest servei atenent el nivell de
renda personal.
Per establir les bonificacions s’aplicaran els següents criteris:

B

Bonificacions

1.a.- Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb vincle
familiar, aportant empadronament de convivència.

Renda personal percentatge d’aplicació
≥ SMI
X ≥ 75 %
X ≥ 50 %
X ≥ 25 %
X < 25 %

0%
SMI 25 %
SMI 50 %
SMI 75 %
SMI 90 %

En cas de custòdia compartida el sol·licitant només podrà optar al 50% del resultat de la bonificació.
En darrer lloc, els Serveis Socials Municipals valoraran, mitjançant informe, determinants criteris
sociofamiliars que podran fer variar fins al 100% el percentatge d’aplicació.
2.- Les sol·licituds de bonificacions es presentaran durant el període d'inscripció.
3.- Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació següent:
3.a.- Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als
únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.
En cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia del
certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de la persona que fa
la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.
El document d’autorització contindrà el següent text:
“ AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la
Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les obligacions
tributàries , a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal corresponent i a
qualsevol altra Administració pública la documentació necessària per a aquest tràmit.”
No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin rendiments
del capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros anuals.
Podran ser perceptors d’aquestes bonificacions els que visquin i estiguin empadronats a Montmeló i no
tinguin deutes amb l’Ajuntament de Montmeló i/o amb qualsevol altra administració pública.

https://bop.diba.cat
Pàg. 46-49

Els percentatges d’aplicació són els següents:

CVE 2020038808

1.b.- Comparació de la renda personal amb el salari mínim interprofessional (SMI), resultant el
percentatge de la bonificació a aplicar.

Data 24-12-2020

(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el càlcul
de l'IRPF.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Renda personal(*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar

A

Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar i
s’aplicarà la fórmula següent:

3.Servei d'esports
A) Drets de matriculació:

B

Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà aportar un
certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent.

D) Activitat física per a la 3a edat:
d.1) Quota anual

22,44 €

E) Sala de Fitnes
e.1) Matrícula d.1.1) Noves persones inscrites
e.1.2) Persones inscrites el curs anterior
e.1.3) Per interès promocional segons acord JGL
e.2) Abonament (*)
e.3) Entrada puntual

30,60 €
Exempts
Exempts
27,54 €
5,10 €

(*) Podran gaudir de l'abonament individual de piscines totes les inscripcions realitzades abans del mes
d'abril de cada any a partir de 2018 i les persones empadronades a Montmeló. Els usuaris que no
estiguin empadronats al municipi podran gaudir d'un abonament B10 per la temporada d'estiu.
4. Piscina
A) Entrades individuals de dilluns a divendres no festius
a.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5 que no acreditin l’edat
a.2) Usuaris majors de 13 anys
a.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho)

4,00 €
6,00 €
4,00 €

B) Entrades individuals de dissabtes, diumenges i festius
b.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5 que no acreditin l’edat
b.2) Usuaris majors de 13 anys
b.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho)

6,50 €
10,00 €
6,50 €

C) Entrades nocturnes
c.1) Entrada puntual amb abonament de temporada activat
c.2) Entrada puntual

2,50 €
12,00 €

D) Exempcions de pagament
d.1) Menors de 5 anys que ho acreditin documentalment
d.2) Usuaris de 65 anys o més, amb abonament expedit per l’ajuntament
d.3) Persones desocupades que ho acreditin, tindran 50% de bonificació en entrades
individuals.
E) Abonaments de temporada
e.1) Individual infantil/joves (fins a 17 anys)
e.2) Individual adult (majors de 17 anys)
e.3) Familiar 2 persones
e.4) Familiar 3 persones
e.5) Familiar 4 persones
e.6) Familiar 5 persones
e.7) Familiar 6 persones
e.8) Familiar 7 persones
e.9) Abonament adquirit de manera conjunta i inseparable amb la inscripció del Casal
d’Estiu i Casal Jove que organitza l’Ajuntament de Montmeló

Entrada lliure
Entrada lliure

35,70 €
42,85 €
65,30 €
75,50 €
84,65 €
91,80 €
98,95 €
105,05 €

https://bop.diba.cat

5,10 €

Pàg. 47-49

C) Preu per una classe d’activitat dirigida

10,71 €

CVE 2020038808

15,30 €
21,42 €

Data 24-12-2020

b.2) Abonament complet per a persones jubilades i pensionistes a partir de 55 anys
b.3) Abonament activitats dirigides (*)
b.4) Abonament activitats dirigides per a persones jubilades i pensionistes a partir de 55
anys

A

28,56 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B) Quotes d’abonament mensuals
b.1) Abonament complet (Activitats dirigides + sala Fitnes) (*)

30,60 €
Exempts
Exempts

24,00 €

Els abonaments s’expediran exclusivament a persones empadronades a Montmeló. L’abonament
familiar abasta membres de la mateixa unitat familiar i residents al mateix domicili sense tenir en
compte l’edat.

B

a.1) Noves persones inscrites
a.2) Persones inscrites el curs anterior
a.3) Per interès promocional segons acord JGL

Els abonaments adquirits abans del 15/05 de l’any en curs tindran una bonificació del 10%

G) Grups
g.1) Entrada col·lectiva (20 o més usuaris)

2,10 €

H) Emissió de duplicat de l'abonament de piscines (preu unitari)

2,05 €

I) Una sessió puntual d’ aquaeròbic/aquagym

3€/sessió

40,80 €
35,70 €
46,90 €

A) Per l'ús Pista longitudinal:
a.1) 1 1/2 hores diürn
a.2) 1 1/2 hores amb llum
a.3) 1 hora diürn
a.4) 1 hora amb llum
a.5) Fiança

53,00 €
69,00 €
37,00 €
48,00 €
100,00 €

B) Per l'ús Pista transversal
b.1) 1 1/2 hores diürn
b.2) 1 1/2 hores amb llum
b.3) 1 hora diürn
b.4) 1 hora amb llum
b.5) Fiança

42,50 €
48,00 €
30,00 €
34,00 €
100,00 €

C) Lloguer lliga popular ( per partit cada equip)
c.1) Fiança

15,00 €
100,00 €

D) Sala Miralls
d.1) 1 1/2 hores
d.2) 1 hora
d.3) Fiança

20,00 €
15,00 €
100,00 €

6. Camp de futbol
A) Per l'ús camp de futbol 11
a.1) 2 hores diürn
a.2) 2 hores amb llum
a.3) Fiança
B) Per l'ús Camp de futbol 7

106,00 €
133,00 €
100,00 €

Data 24-12-2020

5. Pavelló poliesportiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

40,80 €

CVE 2020038808

40,80 €

B

J) Cursets de natació
j.1) Inscripció curs de natació infantil 1 mes/ 16 sessions
j.1.1) Empadronats i/o escolaritzats a Montmeló
j.1.1.2) Descompte a partir del segons germà o germana
j.1.2) No empadronats ni escolaritzats a Montmeló
j.1.2.2) Descompte a partir del segon germà o germana no empadronats ni escolaritzats a
Montmeló
j.2) Inscripció curs de natació per discapacitats psíquics (8 sessions)

https://bop.diba.cat

45,00 €
70,00 €

Pàg. 48-49

F) Abonaments B10
f.1) Targeta 10 banys laborables (B10 feiners)
f.2) Targeta 10 banys caps de setmana i festius (B10 festius)

A

Els abonament gaudiran d’una modificació de fins el 50% de l’import dels mateixos, aplicada
proporcionalment, atenent al nombre d’accessos al recinte degut a la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.

b.1) 1 hora diürn
b.2) 1 hora amb llum
b.3) Fiança

47,00 €
55,00 €
100,00 €

3. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del
servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
4. En el supòsit de serveis que s’estenen diversos mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació
de servei o la realització d’activitats en les instal·lacions municipals.
Els usuaris dels serveis que es descriuen a les tarifes primer i tercera de la present ordenança fiscal i que
desitgin donar-se de baixa dels mateixos, hauran de comunicar per escrit dita baixa, abans del dia 13 del
mes anterior per tal que els hi sigui anul·lada la mensualitat corresponent i, si s'escau, la matrícula.
Article 7è.- 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 i l’Ordenança
General.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27
d’octubre de 2020, entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent
al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

L’Alcalde, Pere Rodríguez Rodríguez

https://bop.diba.cat

B

Montmeló, 15 de desembre de 2020

Pàg. 49-49

Pel que fa a les tarifes primera, Escola Esportiva i a la tarifa tercera, Gimnàstica d'aquesta Ordenança
Fiscal:

CVE 2020038808

Article 6è.- Acreditament i període impositiu

Data 24-12-2020

45,00 €
60,00 €
30,00 €
40,00 €
100,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A) Per l'ús de la Pista Pau Casals
a.1) 11/2 hores diürn
a.2) 1 1/2 hores amb llum
a.3) 1 hora diürn
a.4) 1 hora amb llum
a.5) Fiança

A

7. Pista Pau Casals
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