AJUNTAMENT DE BARCELONA
ANUNCI

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-224
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Contra l'esmentat acord els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta publicació.
Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.

CVE 2020039112

APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 2021 i successius de les Ordenances
fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm. 1.2.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes
per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics;
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals;
núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de
registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per
prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització
privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per
l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm.
3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada
del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local de les instal•lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm.
3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars; núm.
4. Contribucions especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat.

Data 24-12-2020

RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any
2021 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en data 30
d’octubre de 2020, en el sentit dels informes que obren a l’expedient.
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El Plenari del Consell Municipal, amb data 23 de desembre de 2020, ha adoptat el següent
acord:

Barcelona, 23 de desembre de 2020
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Article 120è.
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Secció 3a:

PROCEDIMENT SANCIONADOR EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA
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Article 176è.
Article 177è.
Article 178è.
Article 179è.

Declaració de nul·litat de ple dret
Declaració de lesivitat d’actes anul·lables
Revocació dels actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions
Rectificació d’errors
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DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS

Article 180è.
Article 181è.
Article 182è.
Article 183è.
Article 184è.
Article 185è.
Article 186è.
Article 187è.

Devolucions derivades de la normativa de cada tribut
Devolució d’ingressos indeguts: Titulars i contingut del dret a la devolució
Supòsits de devolució d’ingressos indeguts
Procediment per al reconeixement del dret a la devolució
Instrucció
Resolució
Execució
Altres normes aplicables
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RECURSOS

Article 188è.
Article 189è.

Recurs d’alçada
Competències
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SUSPENSIÓ

Article 190è.

Suspensió
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EL CONSELL TRIBUTARI

Article 191è.
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EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS
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Resolucions administratives

7

A
https://bop.diba.cat

Article 171è.

Pàg. 7-224

Article 170è.

CVE 2020039112

Article 169è.

Data 24-12-2020

Article 167è.
Article 168è.
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Article 164è.
Article 165è.
Article 166è.

documents necessaris per a la pràctica de les liquidacions
Infracció tributària per l’obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de
cada tribut
Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions
Infracció tributària per la sol·licitud indeguda de beneficis o incentius fiscals
Infracció tributària per la manca de presentació, dins de termini, d’autoliquidacions o
declaracions sense perjudici econòmic
Infracció tributària per l’incompliment de l’obligació de comunicar el domicili fiscal
Infracció tributària per la presentació incorrecta d’autoliquidacions o declaracions sense
que es produeixi perjudici econòmic
Infracció tributària per la contestació o presentació de forma incorrecta de requeriments
individualitzats d’informació o declaracions d’informació exigides amb caràcter general
Infracció tributària per incompliment de les obligacions d’utilització del número
d’identificació fiscal o d’altres números o codis
Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària
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Article 163è.

Article 195è.

Resolucions judicials

Secció 8a:

REEMBOSSAMENT DEL COST DE LES GARANTIES

Article 196è.
Article 197è.
Article 198è.
Article 199è.

Àmbit d’aplicació
Garanties, el cost de les quals és objecte de reembossament
Determinació del cost
Procediment
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ORDENANÇA FISCAL GENERAL
Capítol I

Capítol II
ELS TRIBUTS
Secció 1a: Concepte, finalitats i classes de tributs

Art 4t. Concepte, finalitats i classes de tributs. 1. Els tributs municipals són els ingressos públics que
consisteixen en prestacions pecuniàries exigides per l’Administració tributària municipal com a conseqüència
de la realització del supòsit de fet a què la llei vincula el deure de contribuir, amb la finalitat primordial
d’obtenir els recursos necessaris per al sosteniment de les despeses públiques. També podran utilitzar-se
com a instruments de la política econòmica i per atendre la realització dels principis i les finalitats que conté
la Constitució.
2. Els tributs es classifiquen en impostos, taxes i contribucions especials:
a) Els impostos són els tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable dels quals està constituït
per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.
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Art. 3r. Interpretació. 1. Les normes tributàries s'hauran d’interpretar d’acord amb allò que disposa
l’apartat 1 de l’article 3r del Codi Civil.
2. Les normes d'aquesta Ordenança s'hauran d'entendre, mentre els termes emprats no siguin definits
per l'ordenament tributari, de conformitat amb el seu sentit jurídic, tècnic o usual, segons s’escaigui.
3. Per decret de l’Alcaldia, difós al públic mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la
Província, es poden emetre disposicions interpretatives i aclaridores pel que fa a aquesta Ordenança i a
les ordenances reguladores dels tributs municipals, d’obligada aplicació pels òrgans de l’Administració
tributària municipal.
4. No s'admetrà l'analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit del fet imposable o
el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Àmbit d’aplicació i competència. 1. Les ordenances fiscals són d'aplicació en el terme
municipal de Barcelona i s'han d'aplicar d'acord amb els criteris de residència efectiva i de territorialitat,
segons s’escaigui.
2. Aquesta Ordenança es dicta per a:
A) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de possible
determinació per l’Ajuntament.
B) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
D) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament.
E) Informar als ciutadans de les normes i procediments el coneixement dels quals pugui facilitar el
compliment de les seves obligacions tributàries.
3. L’Administració tributària municipal està integrada pels òrgans i entitats de dret públic municipals
que, en l’àmbit de les seves competències, desenvolupen les funcions regulades als capítols VI al XI
d’aquesta Ordenança.

B

Art. 1r. Caràcter de l'Ordenança.1. Aquesta Ordenança fiscal general es dicta a l'empara d'allò que
disposa l'article 106è.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els seus reglaments de desenvolupament i altres
normes concordants.
2. Aquesta Ordenança conté els principis bàsics i les normes generals de la gestió, inspecció,
recaptació i revisió aplicables a tots els tributs municipals. Amb caràcter general, cal considerar aquests
principis i normes com a parts integrants de les ordenances fiscals reguladores de cadascun dels tributs
en tot allò que no regulin expressament.
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b) Les taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de
dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l’obligat tributari, quan els serveis o
activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin
pel sector privat.

Art. 7è. Indisponiblitat del crèdit tributari. El crèdit tributari és indisponible llevat que la Llei estableixi
una altra cosa.
Secció 3a: Les obligacions tributàries
Subsecció 1a: L’obligació tributària principal
Art. 8è. Obligació tributària principal. L’obligació tributària principal consisteix en el pagament de la
quota tributària.
Art. 9è. Fet imposable. 1. El fet imposable és el pressupòsit fixat per la llei per configurar cada tribut
municipal, la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària principal.
2. La llei pot completar la delimitació del fet imposable mitjançant la determinació de supòsits de nosubjecció.
Art. 10è. Meritació i exigibilitat. 1. La meritació és el moment en què s’entén realitzat el fet imposable i
en què es produeix el naixement de l’obligació tributària principal.
La data de la meritació determina les circumstàncies rellevants per a la configuració de l’obligació
tributària, llevat que l’ordenança reguladora de cada tribut municipal disposi una altra cosa.
2. L’ordenança reguladora de cada tribut municipal establirà, quan ho disposi la llei, l’exigibilitat de la
totalitat de la quota o quantitat que s’hagi d’ingressar, o només d’una part, en un moment diferent al de la
meritació del tribut municipal.

Pàg. 10-224
CVE 2020039112

Art. 6è. La relació jurídictributària. 1. La relació jurídictributària és el conjunt d’obligacions i deures,
drets i potestats originats per l’aplicació dels tributs.
2. Els elements de l’obligació tributària no poden ser alterats per actes o convenis dels particulars, que
no produeixen efectes davant l’Administració, sense perjudici de les seves conseqüències
juridicoprivades.
3. Els convenis o pactes municipals no poden establir beneficis fiscals i en cap cas poden alterar les
obligacions tributàries que es derivin de la Llei o de les Ordenances fiscals.

Data 24-12-2020

Secció 2a: La relació juridicotributària

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 5è. Principis de l’ordenament i aplicació del sistema tributari. 1. L’ordenament del sistema tributari
es basa en la capacitat econòmica de les persones obligades a satisfer els tributs, i en els principis de
justícia, generalitat, igualtat, progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tributària i no
confiscatorietat.
2. L’aplicació del sistema tributari es basa en els principis de proporcionalitat, eficàcia i limitació de
costos indirectes derivats del compliment d’obligacions formals i ha d'assegurar el respecte dels drets i
garanties dels obligats tributaris.

https://bop.diba.cat

A

c) Les contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l’obtenció per
l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la
realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació dels serveis públics de caràcter local.

Art. 11è. Exempcions. Són supòsits d’exempció aquells en què, malgrat que es realitzi el fet
imposable, la llei eximeix del compliment de l’obligació tributària principal.

Art. 12è. Obligacions entre particulars resultants del tribut. 1. Són obligacions entre particulars,
resultants del tribut, les que tenen per objecte una prestació de naturalesa tributària exigible entre obligats
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Subsecció 2a: Altres obligacions tributàries materials

tributaris.
2. Entre d’altres, són obligacions d’aquest tipus les que es generen com a conseqüència d’actes de
repercussió o d’ingrés a compte previstos legalment.

e) Quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.
f) Quan es procedeixi a l’ajornament o fraccionament del deute.
g) En particular, en d’altres supòsits previstos en les Ordenances fiscals de cada tribut.
3. L’interès de demora es calcula sobre l’import no ingressat dins de termini o sobre la quantia de la
devolució cobrada improcedentment, i resulta exigible durant el temps en què s’estengui el retard de
l’obligat, llevat allò previst a l’apartat següent.
4. No s’exigeixen interessos de demora des del moment en què l’Administració tributària municipal
incompleixi, per causa que li sigui imputable, algun dels terminis fixats per resoldre, fins que es dicti la
resolució esmentada o s’interposi recurs contra la resolució presumpta. Entre d’altres supòsits, no
s’exigeixen interessos de demora a partir del moment en què s’incompleixin els terminis màxims per a
notificar la resolució de les sol·licituds de compensació, l’acte de liquidació o les resolucions dels recursos
administratius, sempre que, en aquest últim cas, s’hagi acordat la suspensió de l’acte recorregut.
Aquest últim apartat no s’aplica en cas d’incompliment del termini per resoldre les sol·licituds
d’ajornament o fraccionament del pagament.
5. En els casos en què sigui necessària la pràctica d’una nova liquidació com a conseqüència d’haver
estat anul·lada una altra liquidació per una resolució administrativa o judicial, es conserven íntegrament
els actes i tràmits no afectats per la causa d’anul·lació, amb el manteniment íntegre del seu contingut, i
l’exigència de l’interès de demora sobre l’import de la nova liquidació. En aquests casos, la data d’inici del
còmput de l’interès de demora és la del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període
voluntari de la liquidació anul·lada i es meritarà fins la data de la nova liquidació, sense que el final del
còmput pugui ser posterior al termini màxim per a executar la resolució.
6. L’interès de demora és l’interès legal del diner vigent en el transcurs del període en què aquell
interès resulti exigible, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat
n’estableixi un altre diferent.
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d) Quan s’iniciï el període executiu, llevat quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de
constrenyiment reduït.

Data 24-12-2020

c) Quan se suspengui l’execució de l’acte, excepte en el cas de recursos contra sancions, durant el
temps que transcorri fins a l’acabament del termini de pagament en període voluntari, obert per la
notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o d’una declaració sense
que hagi estat presentada, o hagi estat presentada incorrectament, llevat el que disposa l’article 130è
relatiu a la presentació de declaracions o autoliquidacions extemporànies sense requeriment previ.

B

Art. 14è. Interès de demora.1. És una prestació tributària accessòria que s’exigeix als obligats
tributaris i als subjectes infractors com a conseqüència de la realització d’un pagament fora de termini o
de la presentació d’una autoliquidació o declaració de la qual resulti una quantitat a ingressar, una vegada
finalitzat el termini establert en la normativa tributària, del cobrament d’una devolució improcedent o en la
resta de supòsits previstos en la normativa tributària.
L’exigència de l’interès de demora tributari no requereix la intimació prèvia de l’Administració ni la
concurrència d’un retard culpable de l’obligat.
2. L’interès de demora s’exigeix, entre d’altres, en els casos següents:
a) Quan finalitzi el termini de pagament en període voluntari d’una liquidació o d’una sanció, sense
que se n'hagi fet l’ingrés.

A

Art. 13è. Obligacions tributàries accessòries. 1. Són obligacions tributàries accessòries les prestacions
pecuniàries que s’han de satisfer a l’Administració tributària municipal i l’exigència de les quals s’imposa
en relació amb una altra obligació tributària.
2. Tenen la naturalesa d’accessòries les obligacions de satisfer l’interès de demora, els recàrrecs per
declaració extemporània i els recàrrecs del període executiu, així com les altres que imposi la llei.

Això no obstant, en els casos d’ajornament, fraccionament o suspensió de deutes garantits en la seva
totalitat mitjançant un aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant un
certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible és l’interès legal.
7. Els interessos de demora en els supòsits de revisió de beneficis fiscals contraris a la normativa de la
Unió Europea es regiran pel que disposa l’esmentada normativa.
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Art. 15è. Obligacions tributàries formals. 1. Són obligacions tributàries formals les que, sense tenir
caràcter pecuniari, són imposades per la normativa tributària als obligats tributaris, deutors o no del tribut,
i el compliment de les quals està relacionat amb el desenvolupament d’actuacions o procediments
tributaris.
2. A més de les que puguin legalment establir-se, els obligats tributaris, en les seves relacions amb
l’Administració tributària municipal, han de complir les obligacions següents:
a) Utilitzar el número d’identificació fiscal que han d’haver sol·licitat en els termes establerts en
l’article 23è del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.

A

Subsecció 3a: Obligacions tributàries formals

e) Expedir i lliurar factures o documents substitutius i conservar les factures, documents i justificants
que tinguin relació amb llurs obligacions tributàries.
f) Aportar a l’Administració tributària municipal llibres, registres, comptes anuals, balanços,
documents o informació que l’obligat hagi de conservar en relació amb el compliment de les obligacions
pròpies o de tercers, així com qualsevol dada, informe, antecedent i justificant amb transcendència
tributària, a requeriment de l’Administració o en declaracions periòdiques. Quan la informació exigida es
conservi en suport informàtic, s’ha de subministrar en l’esmentat suport quan així es requereixi.

CVE 2020039112

d) Portar i conservar llibres de comptabilitat i registres, així com els programes, fitxers i arxius
informàtics de suport i els sistemes de codificació utilitzats que permetin la interpretació de les dades,
quan l’obligació es compleixi amb utilització de sistemes informàtics. S’ha de facilitar la conversió
d’aquestes dades a format llegible quan la seva lectura o interpretació no sigui possible pel fet d’estar
encriptats o codificats.

Data 24-12-2020

c) Presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions.

Pàg. 12-224

b) Presentar declaració del domicili fiscal i dels seus canvis o modificacions.

Art. 16è. Drets i garanties dels obligats tributaris. Constitueixen drets dels obligats tributaris, entre
d’altres, els següents:
a) Dret a ser informats i assistits per l’Administració tributària municipal sobre l’exercici de llurs drets i
en el compliment de llurs obligacions tributàries.
b) Dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions
d’ingressos indeguts que siguin procedents amb abonament de l’interès de demora previst a l’article 14è
d’aquesta Ordenança, sense necessitat de requerir-ho a l'Administració tributària municipal.
c) Dret a ser reemborsats de la manera que fixa la Llei general tributària, del cost dels avals i altres
garanties aportades per suspendre l’execució d’un deute tributari, ajornar o fraccionar el pagament del
deute, si l’acte o el deute és declarat totalment o parcialment improcedent per sentència o resolució
administrativa ferma, amb abonament de l’interès legal, sense necessitat d’efectuar-ne requeriment, així
com a la reducció proporcional de la garantia aportada en els supòsits d’estimació parcial del recurs o de
la reclamació interposada.
d) Dret a utilitzar les llengües oficials a Catalunya, d’acord amb allò previst a l’ordenament jurídic.
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Secció 4a: Drets i garanties dels obligats tributaris
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g) Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions administratives.

e) Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què siguin part.

Dret a ser tractat amb respecte i consideració pel personal al servei de l’Administració tributària.

k) Dret al fet que les actuacions de l’Administració tributària municipal que requereixin llur intervenció
es duguin a terme de la forma menys onerosa, sempre que això no perjudiqui el compliment de les seves
obligacions tributàries.
l) Dret a formular al·legacions i a aportar documents que hagin de ser tinguts en compte pels òrgans
competents, en redactar la proposta de resolució corresponent.
m) Dret a ser escoltat en el tràmit d’audiència, amb caràcter previ a la proposta de resolució. Es pot
prescindir d’aquest tràmit quan se subscriguin actes amb acord o quan en la norma reguladora del
procediment estigui previst un tràmit d’al·legacions posterior a l’esmentada proposta. En aquest últim cas,
l’expedient es posarà de manifest en el tràmit d’al·legacions, que no podrà tenir una durada inferior a 10
dies, ni superior a 15.
n) Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte d’adquisició o
transmissió.
o) Dret a ser informat, a l’inici de les actuacions de comprovació o inspecció, sobre la naturalesa i
l’abast d'aquestes actuacions, així com de llurs drets i obligacions, en el curs de les actuacions, que s'han
de desenvolupar en els terminis legalment establerts.
p) Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals aplicables.
q) Dret a formular queixes i suggeriments en relació al funcionament de l’Administració tributària
municipal.
r) Dret al fet que les manifestacions amb rellevància tributària dels obligats es recullin a les
diligències esteses als procediments tributaris.
s) Dret dels obligats a presentar davant l’Administració tributària municipal la documentació que
estimin convenient i que pugui ser rellevant per a la resolució del procediment tributari que s’estigui
desenvolupant.

https://bop.diba.cat
Pàg. 13-224

j)
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i) Dret, en els termes legalment previstos, al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents
obtinguts per l’Administració tributària municipal, els quals només poden ser utilitzats per a l’efectiva
aplicació dels tributs o recursos, la gestió dels quals tingui encomanada aquesta Administració i per a la
imposició de sancions, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, amb l'excepció dels supòsits
previstos per la llei.

Data 24-12-2020

h) Dret a no aportar els documents ja presentats per ells mateixos i que estiguin en poder de
l’Administració actuant, sempre que l’obligat tributari indiqui el dia i procediment en què els va presentar.
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g) Dret a sol·licitar, al seu càrrec, certificació i còpia de les declaracions presentades, així com dret a
obtenir còpia segellada dels documents presentats davant l’Administració, sempre que els aportin
juntament amb els originals per a la seva confrontació, i dret a la devolució dels originals dels documents
esmentats, en el supòsit que no hagin de constar a l’expedient.

A

f) Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones al servei de l’Administració tributària
municipal, sota la responsabilitat de les quals es tramiten les actuacions i els procediments tributaris en
què tinguin la condició d’interessats.

t) Dret a obtenir còpia, al seu càrrec, dels documents que integrin l’expedient administratiu en el
tràmit de posada de manifest d'aquest expedient.

B

Aquest dret es pot exercir en qualsevol moment en el procediment de constrenyiment.
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Capítol III
ELS OBLIGATS TRIBUTARIS
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Art. 17è. Obligacions i deures de l’Administració tributària municipal. 1. L’Administració tributària
municipal està subjecta al compliment de les obligacions de contingut econòmic establertes en la Llei
general tributària. Tenen aquesta naturalesa l’obligació de realitzar les devolucions derivades de la
normativa de cada tribut, la de retornar ingressos indeguts, la de reemborsar els costos de les garanties i
la de satisfer interessos de demora, en els termes establerts a la Llei general tributària i en aquesta
Ordenança.
2. L’Administració tributària municipal està subjecta, també, als deures establerts a la Llei general
tributària i a la present Ordenança en relació amb el desenvolupament dels procediments tributaris i a la
resta de l’ordenament jurídic.

A

Secció 5a: Les obligacions i els deures
de l’Administració tributària municipal

d) Els successors.
e) Els beneficiaris de supòsits d’exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no siguin
subjectes passius.
3. També tenen caràcter d’obligats tributaris les persones o entitats a les quals la normativa tributària
imposa el compliment d’obligacions tributàries formals.
4. Tenen el caràcter d’obligats tributaris, en la regulació dels tributs en què així s’estableixi, les
herències jacents, comunitats de béns, patrimonis protegits i altres entitats que, sense personalitat
jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptibles d’imposició.
5. També tenen el caràcter d’obligats tributaris els responsables als quals es refereix l’article 25è
d’aquesta Ordenança.
6. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d’una obligació determina
que quedin solidàriament obligats davant l’Administració tributària municipal al compliment de totes les
prestacions, llevat que per llei es disposi expressament una altra cosa.
Quan l’Administració només conegui la identitat d’un titular, ha de practicar i notificar les liquidacions
tributàries a nom d'aquest titular, el qual està obligat a satisfer-les, si no sol·licita la seva divisió. A aquest
efecte, perquè procedeixi la divisió, el sol·licitant haurà de facilitar les dades personals i el domicili dels
altres obligats al pagament, així com la proporció en què cada un d’ells participi en el domini o dret
transmès.
Art. 19è. Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent. És subjecte passiu l’obligat tributari
que, segons la llei, ha de complir l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals que li són
inherents, sigui com a contribuent, o com a substitut d’aquest.
No perd la condició de subjecte passiu qui hagi de repercutir la quota tributària a altres obligats, llevat
que la llei de cada tribut disposi una altra cosa.
Art. 20è. Contribuent. És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.
Art. 21è. Substitut del contribuent. És substitut del contribuent el subjecte passiu que, segons la llei,
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c) Els obligats a suportar la repercussió.

B

b) Els obligats a repercutir.

Data 24-12-2020
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Art. 18è. Obligats tributaris. 1. Són obligats tributaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a
les quals la normativa tributària imposa el compliment de les obligacions tributàries.
2. Pel que fa als tributs municipals, entre d’altres, són obligats tributaris:
a) Els subjectes passius: contribuents i substituts del contribuent.

Pàg. 14-224

Secció 1a: Classificació d’obligats tributaris

Art. 24è. Successors de persones jurídiques i d’entitats sense personalitat. 1. Les obligacions
tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades en les quals
la llei limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es transmeten a aquests, que
queden solidàriament obligats fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui i altres
percepcions patrimonials rebudes per ells en els dos anys anteriors a la data de dissolució que minorin el
patrimoni social que hauria de respondre d’aquestes obligacions, sense perjudici del que preveu l’article
42.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i
liquidades en les quals la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es
transmeten íntegrament a aquests, que queden solidàriament obligats al seu compliment.
2. El fet que el deute tributari no estigui liquidat en el moment de produir-se l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, no impedeix la transmissió de les obligacions tributàries meritades als
successors, i que les actuacions es puguin realitzar amb qualsevol d’ells.
3. En els supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació de societats i entitats amb personalitat
jurídica, les obligacions tributàries pendents d'aquestes es transmeten a les persones o entitats que
succeeixin o que siguin beneficiàries de la corresponent operació. Aquesta norma també és aplicable a
qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat i entitat amb personalitat jurídica.
4. En cas de dissolució de fundacions o entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una
unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició, les obligacions tributàries pendents
d'aquestes societats o fundacions es transmeten als destinataris dels béns i drets de les fundacions o als
partícips o cotitulars de les esmentades entitats.
5. Les sancions que puguin escaure per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals
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Art. 23è. Successors de persones físiques. 1. Morts els obligats tributaris, les obligacions tributàries
pendents s’han de transmetre als hereus, sense perjudici del que estableix la normativa civil respecte de
l’adquisició de l’herència.
Les referides obligacions tributàries s’han de transmetre als llegataris en les mateixes condicions que
les establertes per als hereus, quan l’herència es distribueixi en llegats i en els supòsits en què
s’institueixin llegats de part alíquota.
En cap cas no es transmeten les sancions. Tampoc no es transmet l’obligació del responsable, llevat
que se li hagi notificat l’acord de derivació de responsabilitat, abans de la mort del causant.
2. No ha d’impedir la transmissió als successors de les obligacions tributàries meritades, el fet que a la
data de la mort del causant, el deute tributari no estigués liquidat, cas en què les actuacions es duran a
terme amb qualsevol dels successors, i s’ha de notificar la liquidació resultant de les esmentades
actuacions, a tots els interessats que constin a l’expedient.
3. Mentre l’herència estigui jacent, el compliment de les obligacions tributàries del causant correspon
al representant de l’herència jacent.
Les actuacions administratives que tinguin per objecte la quantificació, determinació i liquidació de les
obligacions tributàries del causant s’han de realitzar o continuar amb el representant de l’herència jacent.
Si a la finalització del procediment, els hereus no són coneguts, les liquidacions s’han de realitzar a nom
de l’herència jacent.
4. El procediment per a la recaptació davant dels successors mortis causa és l’establert a l’article
177è.1 de la Llei general tributària i 127è del Reglament general de recaptació.
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Secció 2a: Successors

B

Art. 22è. Obligats a repercutir i obligats a suportar la repercussió. 1. És obligat a repercutir, la persona
o entitat que, d’acord amb la llei ha de repercutir la quota tributària a altres persones o entitats i que, llevat
que la llei disposi una altra cosa, ha de coincidir amb aquell que realitza l’operació gravada.
2. És obligat a suportar la repercussió, la persona o entitat a qui, segons la llei, s’ha de repercutir la quota
tributària, i que, llevat que la llei disposi una altra cosa, ha de coincidir amb el destinatari de les operacions
gravades. El repercutit no està obligat al pagament davant l’Administració tributària municipal, però ha de
satisfer al subjecte passiu l’import de la quota repercutida.

A

està obligat a complir, en lloc del contribuent, l’obligació tributària principal, és a dir, el pagament de la
quota tributària a l’Administració tributària municipal, així com les obligacions formals que li són inherents.
El substitut pot exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes, llevat que la llei
indiqui una altra cosa.

es refereix aquest article són exigibles als seus successors, en els termes establerts als apartats anteriors
i, si s’escau, fins al límit del valor determinat de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 d’aquest article.
6. El procediment per a la recaptació davant els successors de persones jurídiques i entitats sense
personalitat és l'establert a l’article 177è. 2 de la Llei general tributària i 127è. 4 del Reglament general de
recaptació.

Art. 26è. Responsables solidaris. 1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis,
en cas de manca de pagament del deute pel deutor principal, sense perjudici de la responsabilitat
d'aquest deutor, l’Administració tributària municipal pot reclamar als responsables solidaris el pagament
del deute.
S’entén produïda la manca de pagament del deute tributari una vegada ha transcorregut el període
voluntari de pagament sense que s’hagi satisfet.
2. Són responsables solidaris del deute tributari, entre d’altres que puguin establir les lleis, les
persones o entitats següents:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva
responsabilitat també s’estén a la sanció.
b) Sense perjudici d’allò disposat en el paràgraf a) anterior, els partícips o cotitulars de les entitats a
què es refereix l’article 18è.4 d’aquesta Ordenança, en proporció a les seves respectives participacions,
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5. Llevat que una norma amb rang de llei disposi una altra cosa, la derivació de l'acció administrativa
per exigir el pagament del deute tributari als responsables requereix que l’Administració tributària
municipal dicti un acte administratiu en què, amb l’audiència prèvia de l'interessat, es declari la
responsabilitat i se'n determini l'abast.
Amb anterioritat a aquesta declaració, l’Administració tributària municipal pot adoptar les mesures
cautelars de l’article 59è d’aquesta Ordenança i realitzar actuacions d’investigació amb les facultats
previstes en l’article 106è d’aquesta Ordenança i l’article 162è de la Llei general tributària.
La derivació de l’acció administrativa als responsables subsidiaris requereix la declaració prèvia de
fallit del deutor principal i dels responsables solidaris.
6. Els responsables tenen dret de reemborsament davant del deutor principal, en els termes previstos
a la legislació civil.
7. El procediment per exigir la responsabilitat és l’establert en els articles 174è a 176è de la Llei
general tributària.

B

Art. 25è. Responsabilitat tributària. 1. La llei pot configurar com a responsables del deute tributari
municipal, juntament amb els deutors principals, altres persones o entitats, solidàriament o
subsidiàriament. A aquests efectes, es consideren deutors principals, els obligats tributaris de l’apartat 2
de l’article 18è d’aquesta Ordenança.
2. Llevat d’un precepte legal exprés en sentit contrari, la responsabilitat és sempre subsidiària.
3. Llevat el que s’estableix a l’apartat 3r de l’article 26è d’aquesta Ordenança, la responsabilitat s’estén
a la totalitat del deute tributari exigit en període voluntari.
Transcorregut el termini voluntari de pagament concedit al responsable sense que hagi realitzat
l’ingrés, s’inicia el període executiu i li són exigibles els recàrrecs i els interessos que procedeixin.
4. La responsabilitat no inclou les sancions, llevat de les excepcions que s’estableixen per llei.
En els supòsits en què la responsabilitat inclogui les sancions, quan el deutor principal hagi tingut dret
a la reducció que preveu l’article 188.1.b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el
deute derivat ha de ser l’import que sigui procedent sense aplicar la reducció corresponent, si s’escau, al
deutor principal i s’ha de donar tràmit de conformitat al responsable en la proposta de declaració de
responsabilitat.
La reducció per conformitat és la que preveu l’article 188.1.b) de la Llei general tributària. La reducció
obtinguda pel responsable se li ha d’exigir sense més tràmit en cas que presenti qualsevol recurs o
reclamació contra l’acord de declaració de responsabilitat, fundat en la procedència de la derivació o en
les liquidacions derivades.
Als responsables del deute tributari els és aplicable la reducció que preveu l’article 188.3 de la Llei
general tributària.
Les reduccions previstes en aquest apartat no són aplicables als supòsits de responsabilitat pel
pagament de deutes de l’article 42.2 de la Llei general tributària.

A

Secció 3a: Els responsables

en relació a les obligacions tributàries materials de les esmentades entitats.

- Successió mortis causa.
- Adquisició d’explotacions o activitats econòmiques pertanyents a un deutor en situació de concurs de
creditors quan l’adquisició tingui lloc en un procediment concursal.
3. També són responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, i si s’escau, del
pagament de les sancions tributàries, inclosos el recàrrec i l’interès de demora del període executiu, quan
s’escaigui, fins l’import del valor dels béns o drets que s’hagin pogut embargar o alienar per
l’Administració tributària municipal, les persones o entitats següents:
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat al
pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària municipal.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia,
col·laborin o consentin l'aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns o drets sobre els quals
s’hagi constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, una vegada rebuda la notificació de
l’embargament, col·laborin al seu aixecament o el consentin.

Art. 27è. Responsables subsidiaris. Són responsables subsidiaris, entre d’altres que puguin establir les
lleis, les persones o entitats següents:
a) Sense perjudici d’allò que disposa el paràgraf a) de l’apartat 2n de l’article 26è d’aquesta
Ordenança, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent comès infraccions
tributàries, no hagin realitzat els actes necessaris que són propis del seu càrrec per al compliment de les
obligacions i deures tributaris, hagin consentit l’incompliment per part dels qui depenguin d’ells, o hagin
adoptat acords que possibilitin les infraccions. La seva responsabilitat també s’estén a les sancions.
b) Els administradors de fet o de dret d’aquelles persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats, per les obligacions tributàries meritades d’aquestes que es trobin pendents en el moment del
cessament, sempre que no hagin fet el necessari per al seu pagament o hagin adoptat acords o pres
mesures causants de l’impagament.
c) Els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general que no
hagin realitzat les gestions necessàries per al compliment íntegre de les obligacions tributàries meritades
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Adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades per una o
diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o activitat.

Data 24-12-2020

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La responsabilitat solidària per successió en la titularitat o exercici d’explotacions o activitats
econòmiques no és aplicable en els supòsits següents:

B

Qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i vulgui limitar la
responsabilitat solidària, té dret, amb la conformitat prèvia del titular actual, a sol·licitar de l’Administració
una certificació detallada dels deutes, sancions i responsabilitats tributaris derivats del seu exercici.
L’Administració tributària municipal ha d’expedir la certificació esmentada en el termini de 3 mesos, a
comptar des de la sol·licitud. En aquest cas, la responsabilitat de l’adquirent queda limitada als deutes,
sancions i responsabilitats continguts en la certificació.
Si la certificació s’expedeix sense esmentar deutes, sancions o responsabilitats, o no es facilita en el
termini assenyalat, el sol·licitant queda exempt de la responsabilitat.
Quan no s’hagi sol·licitat el certificat, la responsabilitat abasta també les sancions imposades o que
puguin imposar-se.

A

c) Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions o activitats
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades del seu exercici. La
responsabilitat també s’estén a les obligacions derivades de la falta de pagament dels ingressos a compte
practicats o que s’hagin hagut de practicar.

amb anterioritat a les esmentades situacions i imputables als respectius obligats tributaris. De les
obligacions tributàries i sancions posteriors a les esmentades situacions, n’han de respondre com a
administradors, quan tinguin atribuïdes funcions d’administració.
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Art. 29è. Representació: legal i voluntària.1. Per les persones que no tinguin capacitat d'actuar, han
d’actuar en nom seu els seus representants legals.
2. Per les persones jurídiques han d’actuar les persones que, en el moment en què es produeixin les
actuacions tributàries corresponents, siguin titulars dels òrgans als quals correspongui la seva
representació, per disposició de la Llei o per un acord vàlidament adoptat.
3. En els supòsits d'entitats, associacions, herències jacents i comunitats de béns que, sense
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició,
ha d'actuar en representació seva, la persona que l’exerceixi, sempre que l'acrediti fefaentment. En cas
que no s'hagi designat cap representant, s’ha de considerar com a tal qui aparentment n'exerceixi la
gestió o la direcció i, si no n'hi ha, qualsevol dels membres o partícips que integren o componen l'entitat o
comunitat.
4. L’obligat tributari amb capacitat d’actuar pot fer-ho mitjançant un representant, que pot ser un
assessor fiscal, amb el qual s’han de portar a terme les actuacions administratives successives, llevat es
faci manifestació expressa en contra.
5. Per a interposar recursos o reclamacions, desistir-ne, renunciar a drets, assumir o reconèixer
obligacions en nom de l’obligat tributari, sol·licitar devolucions d’ingressos indeguts o reemborsaments i
en els restants supòsits en què sigui necessària la signatura de l’obligat tributari, en els procediments
regulats en els capítols VI a XI d’aquesta Ordenança, s’ha d’acreditar la representació amb poder
suficient, mitjançant un document públic o privat amb la signatura legitimada notarialment o mitjançant
declaració per compareixença personal davant l'òrgan administratiu competent.
A aquest efecte són vàlids els documents normalitzats de representació que aprovi l’Administració
tributària municipal.
6. Per als actes de simple tràmit, es presumeix concedida la representació.
7. Quan es presenti per mitjans telemàtics qualsevol document davant l’Administració tributària, el
presentador ha d'actuar amb la representació que sigui necessària en cada cas.
8. Quan concorrin diversos titulars en una mateixa obligació tributària, es presumeix atorgada la
representació a qualsevol d’ells, llevat de manifestació expressa en contrari. La liquidació que resulti de
les esmentades actuacions s’ha de notificar a tots els titulars de l’obligació.
9. La manca o la insuficiència de l'apoderament no impedeix considerar realitzat l'acte de què es tracti,

Data 24-12-2020

Art. 28è. Determinació de la capacitat d'actuar. Pel que fa als tributs municipals, tenen capacitat
d'actuar, a més de les persones a qui correspon d'acord amb les normes del dret, els menors d'edat i els
incapacitats en les relacions tributàries derivades de les activitats l’exercici de les quals els estigui permès
per l'ordenament jurídic, sense assistència de la persona que exerceixi la pàtria potestat, la tutela, la
curatela o la defensa judicial. S’exceptua el supòsit dels menors incapacitats, quan l’extensió de la
incapacitació afecti l’exercici i defensa dels drets i interessos de què es tracti.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Secció 4a: La capacitat d'actuar i la representació

B

e) Les persones o entitats que tinguin el control efectiu, total o parcial, directe o indirecte, de les
persones jurídiques o en les quals concorri una voluntat rectora comuna amb aquestes, quan resulti
acreditat que les persones jurídiques han estat creades o utilitzades de forma abusiva o fraudulenta per
a eludir la responsabilitat patrimonial universal davant la Hisenda municipal i existeixi unicitat de
persones o esferes econòmiques, o confusió o desviació patrimonial. La responsabilitat s’estén a les
obligacions tributàries i a les sancions de les esmentades persones jurídiques.
f) Les persones o entitats de les quals els obligats tributaris tinguin el control efectiu, total o parcial, o en
les quals concorri una voluntat rectora comuna amb aquests obligats tributaris, per les obligacions
tributàries d’aquests, quan resulti acreditat que les esmentades persones o entitats hagin estat creades o
utilitzades de forma abusiva o fraudulenta com a mitjà d’elusió de la responsabilitat patrimonial universal
davant la Hisenda municipal, sempre que concorrin, ja sigui una unicitat de persones o esferes
econòmiques, ja sigui una confusió o desviació patrimonial. En aquests casos, la responsabilitat s’estén
també a les sancions dels esmentats obligats tributaris.

A

d) Els adquirents de béns afectes al pagament del deute tributari, en els termes de l’article 79è, de la
Llei general tributària i 58è d’aquesta Ordenança.

sempre que se n'aporti l'apoderament o es corregeixi el defecte en el termini de 10 dies, que l'òrgan
administratiu competent ha de concedir amb aquesta finalitat.
10. A l'efecte de les seves relacions amb l’Administració tributària municipal, els obligats tributaris no
residents a Espanya han de designar un representant amb domicili en territori espanyol, quan hi operin a
través d’un establiment permanent, quan ho estableixi expressament la normativa tributària o quan, per
les característiques de l’operació o activitat realitzada o per la quantia de la renda obtinguda, així ho
requereixi l’Administració tributària.

Tanmateix, les persones o entitats residents a l'estranger que exerceixin activitats en el terme
municipal de Barcelona tenen el seu domicili fiscal en el lloc on duguin a terme la gestió administrativa
efectiva i la direcció dels seus negocis. Si no es pogués determinar l’esmentat lloc, ha de prevaldre aquell
on radiqui el valor més elevat de l’immobilitzat.
Art. 31è. Comunicació i canvi de domicili fiscal.1. Els obligats tributaris, així com els seus
representants, administradors o apoderats, han de comunicar mitjançant declaració expressa, a
l’Administració tributària municipal, tant el seu domicili fiscal com els canvis que es produeixin. A aquest
efecte, els terminis de presentació de la comunicació del canvi de domicili són els següents:
a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, així com les persones jurídiques i
la resta d’entitats, han de complir l’obligació de comunicar el canvi de domicili, segons l’article 48è, apartat
3r de la Llei general tributària, en el termini d’un mes a partir del moment en què es produeixi el canvi de
domicili.
b) Les persones físiques que no desenvolupin activitats econòmiques han de comunicar el canvi de
domicili en el termini de 3 mesos des que es produeixi el canvi referit.
2. La comunicació del nou domicili fiscal té plena validesa davant de l’Administració tributària municipal
des de la seva presentació.
3. L’Administració municipal pot rectificar el domicili tributari dels obligats mitjançant la comprovació
pertinent.
4. La declaració de canvi de domicili a altres efectes administratius, com pot ser el padró d’habitants,
no substituirà la declaració tributària expressa de canvi de domicili fiscal.
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Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d’acord amb els criteris anteriors, ha de
prevaldre aquell on radiqui el valor més elevat de l’immobilitzat.
c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya, el domicili fiscal és el que determini la
normativa reguladora de cada tribut. En defecte de regulació, el domicili és el del representant a què fa
referència l’article 29è de la present Ordenança.

Data 24-12-2020

No obstant això, en el cas de les persones físiques que desenvolupin principalment activitats
econòmiques, l’Administració tributària municipal pot considerar com a domicili fiscal, el lloc on estigui
efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades. Si no es
pot determinar l’esmentat lloc, ha de prevaldre aquell on radiqui el major valor de l’immobilitzat en el qual
es realitzin les activitats econòmiques.
b) Per a les persones jurídiques i les entitats a què es refereix l’apartat 4 de l’article 18è de la present
Ordenança, el seu domicili social, sempre que la gestió administrativa i la direcció dels negocis hi estiguin
efectivament centralitzades. En altres casos, serà el domicili en què es dugui a terme l’esmentada gestió o
direcció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 30è. Determinació del domicili fiscal.1. Als efectes tributaris municipals, el domicili fiscal és:
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual, , entenent-se per tal la que figuri al
padró d’habitants, llevat de prova en contrari.

A

Secció 5a: El domicili fiscal

Capítol IV

Art. 32è. Base imposable: concepte i mètodes de determinació. 1. La base imposable és la magnitud
dinerària o d’altra naturalesa que resulta del mesurament o valoració del fet imposable.
2. L'ordenança fiscal reguladora de cada exacció estableix els mitjans i els mètodes per determinar-ne
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la base imposable, d'acord amb els règims següents:
a) Estimació directa.
b) Estimació objectiva.

b) Resistència, obstrucció, excusa o negativa a l’actuació inspectora.
c) Incompliment substancial de les obligacions comptables o registrals.
d) Desaparició o destrucció, fins i tot per motiu de força major, dels llibres i registres comptables o
dels justificants de les operacions anotades en aquests registres.
2. Les bases o rendiments s’han de determinar mitjançant l’aplicació de qualsevol dels mitjans
següents o d'uns quants conjuntament:
a) Aplicació de les dades i antecedents disponibles que siguin rellevants a tal efecte.
b) Utilització dels elements que indirectament acreditin l’existència dels béns i de les rendes, com
també dels ingressos, vendes, costos i rendiments que siguin normals en el respectiu sector econòmic,
ateses les dimensions de les unitats productives o familiars que s'hagin de comparar en termes tributaris.
c) Valoració de les magnituds, índexs, mòduls o dades que concorrin en els respectius obligats
tributaris, segons les dades o antecedents de què es disposi de supòsits similars o equivalents.
3. Quan resulti aplicable el mètode d’estimació indirecta, s’ha de seguir el procediment previst a
l’article 109è d’aquesta Ordenança.
Art. 36è. Base liquidable. La base liquidable és la magnitud resultant de practicar a la base imposable,
si s’escau, les reduccions establertes per la llei.
Art. 37è. Tipus de gravamen.1. El tipus de gravamen és la xifra, coeficient o percentatge que s’aplica
sobre la base liquidable per a obtenir com a resultat la quota íntegra.
2. Els tipus de gravamen poden ser específics o percentuals i s’han d’aplicar, segons disposi
l’ordenança fiscal pròpia de cada tribut, a cada unitat, conjunt d’unitats o tram de base liquidable.
El conjunt de tipus de gravamen aplicables a les diferents unitats o trams de base liquidable
s’anomena tarifa.
3.L’ordenança fiscal, d’acord amb allò determinat a la llei, pot preveure l’aplicació d’un tipus zero, així
com de tipus reduïts o bonificats.
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Art. 35è. Estimació indirecta. 1. El mètode d’estimació indirecta s’aplica quan l’Administració tributària
municipal no pugui disposar de les dades necessàries per a la determinació completa de la base
imposable, com a conseqüència d’alguna de les circumstàncies següents:
a) Falta de presentació de declaracions o presentació de declaracions incompletes o inexactes.

Data 24-12-2020

Art. 34è. Estimació objectiva. L’estimació objectiva es pot utilitzar per a la determinació de la base
imposable mitjançant l’aplicació de les magnituds, índexs, mòduls o dades previstes a la normativa de
cada tribut.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 33è. Estimació directa. La determinació de les bases en règim d'estimació directa pot utilitzar-se
pel contribuent i per l'Administració tributària municipal, segons el que disposi la normativa de cada tribut.
A aquest efecte, l’Administració tributària municipal ha d’utilitzar les declaracions o documents presentats,
les dades consignades en els llibres i registres comprovats administrativament i els altres documents,
justificants i dades que tinguin relació amb els elements de l’obligació tributària.

B

3. El règim d'estimació directa és el que s'aplica amb caràcter general. Això no obstant, la llei pot
establir els supòsits en què sigui d'aplicació el mètode d'estimació objectiva, el qual ha de tenir, en tot cas,
caràcter voluntari per als obligats tributaris.
4. L'estimació indirecta té caràcter subsidiari respecte dels altres mètodes de determinació i s’ha
d’aplicar quan es produeixi alguna de les circumstàncies previstes a l'article 35è d'aquesta Ordenança.

A

c) Estimació indirecta.

Capítol V
EL DEUTE TRIBUTARI
Secció 1a: Concepte
Art. 40è. Deute tributari.1. El deute tributari està constituït per la quota o quantitat a ingressar que
resulti de l’obligació tributària principal, o de l’obligació de realitzar pagaments a compte, determinada,
conforme a la llei, en les ordenances reguladores de cada tribut.
2. Si s’escau, també poden formar part del deute tributari:
a) L'interès de demora.
b) Els recàrrecs sobre els ingressos corresponents a les autoliquidacions, declaracions-liquidacions i
declaracions presentades fora de termini, sense requeriment previ.
c)

Els recàrrecs del període executiu.

d)

Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.

3. Les sancions tributàries no formen part del deute tributari, però en la seva recaptació s’hauran
d’aplicar les normes incloses en el capítol IX d’aquesta Ordenança.
Secció 2a: Extinció del deute tributari

b)

Prescripció

c)

Compensació

d)

Insolvència definitiva

e)

Condonació

f)

Confusió de drets

https://bop.diba.cat
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Art. 41è. Formes d'extinció del deute tributari.1. El deute tributari s’extingeix per:
a) Pagament

Pàg. 21-224

2. La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les deduccions i bonificacions que li
són aplicables.
3. La quota diferencial és el resultat de minorar la quota líquida en l’import de les deduccions,
pagaments fraccionats, retencions, ingressos a compte i quotes, conforme a la normativa de cada tribut.

CVE 2020039112

Els factors correctors que, en cada cas, estableix cada ordenança.

Data 24-12-2020

b)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 39è Quota tributària. 1. La quota íntegra es determina d'acord amb:
a) L’aplicació dels tipus de gravamen a les bases liquidables, les tarifes, la quantia fixa assenyalada
o l'aplicació conjunta d'alguns d'aquests sistemes.

A

Art. 38è. Índexs i coeficients.1. Els índexs i coeficients són els factors aplicables a la base liquidable o
a la tarifa, dins els límits legalment establerts, d’acord amb determinades característiques associades al
fet imposable.
2. Quan la corresponent ordenança fiscal estableixi l'aplicació d'índexs d'acord amb la via pública en la
qual es produeixi el fet imposable, s’han d’aplicar les categories de vies públiques d'acord amb la
classificació aprovada per l’Ajuntament, la qual constituirà l'annex de l’esmentada ordenança.
Els carrers que no figurin en la classificació es consideren de categoria fiscal "D", llevat que
l'ordenança corresponent disposi una altra cosa.
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Si la notificació de la liquidació s’efectua entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest dia no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.

-

Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest dia no fos
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

El pagament en període voluntari de les quotes resultants de les autoliquidacions, en el termini d’un
mes a comptar des del dia en què es produeix la meritació.

2. Les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, així com
per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local s’han
de pagar en el mateix moment de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal o la prestació del servei o l’activitat, o bé en els terminis establerts per l'ordenança respectiva.
3. Pels deutes tributaris liquidats per l’Administració tributària municipal que no han estat satisfets en el
període voluntari s’ha d’iniciar el període executiu i la seva recaptació s’ha d’efectuar per la via de
constrenyiment.
4. Una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment el pagament del
deute s’ha d’efectuar en els terminis següents:
a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 20 de l’esmentat mes o, si aquest dia no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si aquest dia no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.
5. En el supòsit que s'hagi concedit un ajornament o fraccionament del pagament, cal atenir-se a allò
que disposen els articles 120è i següents d'aquesta Ordenança.
Art. 44è. Persones que poden fer el pagament.1. Pot fer el pagament del deute tributari, en període
voluntari o en període executiu, qualsevol persona, tant si té interès en el compliment de l'obligació com si
no en té, i tant si el deutor el coneix i l'aprova com si l'ignora.
2. En cap cas, el tercer que pagui el deute està legitimat per a exercir davant l'Administració els drets
que corresponguin a la persona obligada a fer el pagament, independentment de les accions de repetició
que siguin procedents, d'acord amb el dret privat.
Art. 45è. Imputació de pagaments.1. Els deutes tributaris són autònoms.
2. L’obligat al pagament de diversos deutes pendents pot imputar el pagament en període voluntari, al
deute o als deutes que determini lliurement.
3. En aquells casos d'execució forçosa en què s'hagin acumulat diversos deutes del mateix obligat
tributari i no es puguin satisfer totalment, cal aplicar el pagament al deute més antic. L’antiguitat es
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c)

El pagament en període voluntari de les quotes resultants de liquidacions, s’ha de fer en els terminis
següents:

Data 24-12-2020

b)

Art. 43è.Terminis de pagament. 1. Els terminis de pagament són els següents:
El pagament en període voluntari de les quotes dels tributs de cobrament periòdic, en el termini de 2
mesos, d’acord amb el calendari de cobraments que per a cada any aprova l’Administració tributària
municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a)

B

Art. 42è. El pagament.1. El deute tributari s'ha de satisfer en els terminis i en la forma que preceptuï
cada ordenança fiscal, i si no hi està previst, segons aquesta Ordenança fiscal general i amb els mitjans
de pagament que enumera l’article 114è d’aquesta Ordenança.
2. S'entén que un deute tributari s'ha pagat en efectiu quan se n'ha ingressat l'import a les entitats que,
en el seu cas, prestin el servei de caixa o a les entitats col·laboradores.

A

El pagament, la compensació o la condonació tenen efectes alliberadors exclusivament per l’import
pagat, compensat, deduït o condonat.
2. Els deutes només poden ser objecte de condonació, rebaixa o perdó en virtut de llei, en la quantia i
amb els efectes que, si s’escau, la llei determini.

determina d'acord amb la data en què cada deute ha estat exigible.
4. El cobrament d'un deute de venciment posterior no extingeix el dret de l’Administració a percebre
els anteriors que estiguin pendents.
Art. 46è. Consignació del pagament. Els obligats tributaris podran consignar l’import del deute tributari
i les costes acreditades a la Tresoreria Municipal amb efectes suspensius.

Art. 48è. Còmput dels terminis de prescripció.1. El termini de prescripció es comença a computar, en
els diferents supòsits previstos per l'article anterior, de la manera següent:
a) El dret de l’Administració tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació
corresponent, des del dia següent a aquell en què acabi el termini reglamentari per presentar la
corresponent declaració o autoliquidació.
En els tributs de cobrament periòdic amb rebut, quan per determinar el deute tributari mitjançant
l’oportuna liquidació no sigui necessari la presentació de declaració o autoliquidació, el termini de
prescripció començarà el dia de meritació del tribut.
b) El dret a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats o autoliquidats, des del dia següent a la
data en què acabi el termini de pagament en període voluntari, sense perjudici d’allò que disposa l’apartat
2 d’aquest article.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des del dia següent a aquell en què
finalitzi el termini per a sol·licitar la devolució; o, en defecte de termini, des del dia següent a aquell en què la
devolució es va poder sol·licitar; des del dia següent a la data en què es va realitzar l’ingrés indegut o des del
dia següent a la finalització del termini per presentar l’autoliquidació, si l’ingrés indegut es va realitzar dins
d’aquest termini; o des del dia següent a aquell en què sigui ferma la sentència o resolució administrativa
que declari totalment o parcialment improcedent l’acte impugnat.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des del dia següent a aquell en què
finalitzin els terminis per a efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, o des del dia
següent a la data de notificació de l’acord de reconeixement del dret a percebre la devolució o el
reemborsament del cost de les garanties.
e) el dret de l’Administració per a determinar i exigir el pagament del deute tributari derivat de la
revisió de beneficis fiscals contraris a les normes de la Unió Europea comença a computar-se des de
l’endemà en què els beneficis fiscals haguessin tingut efectes conforme a la normativa tributària.
2. El termini de prescripció per a exigir l’obligació de pagament als responsables solidaris comença a
computar-se des de l’endemà de la finalització del termini de pagament en període voluntari del deutor
principal.
No obstant això, en cas que els fets que constitueixin el pressupòsit de la responsabilitat es produeixin
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2. Prescriurà als deu anys el dret de l’Administració per a determinar i exigir el pagament del deute
tributari derivat de la revisió de beneficis fiscals contraris a les normes de la Unió Europea.

CVE 2020039112

d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

Data 24-12-2020

c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) El dret de l’Administració tributària municipal per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats
i autoliquidats.

B

Art. 47è. Prescripció. 1.Prescriuen als 4 anys els drets següents:
a) El dret de l’Administració tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació
corresponent.

A

Secció 3a: La prescripció

2. El termini de prescripció del dret de l’Administració tributària municipal per a exigir el pagament dels
deutes tributaris liquidats i autoliquidats s’interromp per les accions següents:
a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari, dirigida
de forma efectiva a la recaptació del deute tributari.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena, per les actuacions realitzades
amb coneixement formal de l’obligat tributari en el decurs de les reclamacions i recursos, per la declaració
de concurs del deutor o per l’exercici d’accions civils o penals dirigides al cobrament del deute tributari,
així com per la recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en què s’ordeni la paralització del
procediment administratiu en curs.
c) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari dirigida al pagament o extinció del deute
tributari.
3. El termini de prescripció del dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada
tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties s’interromp per
les accions següents:
a) Per qualsevol acte fefaent de l’obligat tributari que pretengui la devolució, el reemborsament del
cost de les garanties o la rectificació de la seva autoliquidació.
Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol mena.

4. El termini de prescripció del dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut,
les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, s’interromp per les
accions següents:
a) Per qualsevol acció administrativa dirigida a efectuar la devolució o el reemborsament.
b) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari per la qual exigeixi el pagament de la devolució
o el reemborsament.
c)

https://bop.diba.cat
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Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol mena.

5. Produïda la interrupció, s’ha d’iniciar de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data
d’interrupció, llevat d’allò que estableixen els apartats 6è a 9è d’aquest article.
6. Quan el termini de prescripció s’hagi interromput per la interposició de recurs davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, per l’exercici d’accions civils o penals, per la remissió del tant de culpa a la
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b)
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c) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari dirigida a la liquidació o autoliquidació del deute
tributari.

Data 24-12-2020

b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, per les actuacions realitzades
amb coneixement formal de l’obligat tributari en el decurs de les reclamacions i recursos esmentats, per la
remissió del tant de culpa a la jurisdicció penal o per la presentació de denúncia davant el Ministeri Fiscal,
així com per la recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en què s’ordeni la paralització del
procediment administratiu en curs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 49è. Interrupció dels terminis de prescripció. 1. El termini de prescripció del dret de l’Administració
tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent s'interromp per les
accions següents:
a) Per qualsevol acció de l’Administració tributària duta a terme amb coneixement formal de l’obligat
tributari, conduent al reconeixement, regularització, comprovació, inspecció, assegurament, i liquidació de
tots o part dels elements de l’obligació tributària que sigui procedent, encara que l’acció es dirigeixi
inicialment a una obligació tributària diferent com a conseqüència de la declaració incorrecta de l’obligat
tributari.

A

posteriorment al termini fixat en el paràgraf anterior, el termini de prescripció s’ha d’iniciar a partir del
moment en què aquells fets hagin tingut lloc.
En el cas dels responsables subsidiaris, el termini de prescripció comença a computar-se des de la
notificació de l’última actuació recaptadora practicada al deutor principal o a qualsevol dels responsables
solidaris.

Art. 51è. Normes generals de compensació. 1. Els deutes tributaris, en període voluntari o executiu de
recaptació, es poden extingir totalment o parcialment per compensació amb els crèdits següents:
a) Els reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l’obligat tributari en concepte de
devolucions d'ingressos indeguts i de devolucions derivades de la normativa de cada tribut.
b)

Altres crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l’obligat tributari.

2. La compensació es pot fer d'ofici o a instància de part.
Art. 52è. Compensació d'ofici. 1. L’Administració tributària municipal ha de compensar d’ofici els
deutes tributaris vençuts, líquids i exigibles que es trobin en període executiu. L’extinció del deute tributari
es produirà en el moment d’inici del període executiu o, quan es compleixin els requisits exigits pels
deutes i els crèdits, si aquest moment fos posterior. L’acord de compensació en declararà l’extinció.
2. Així mateix, durant el termini d’ingrés en període voluntari, s’han de compensar d’ofici les quantitats
a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de comprovació limitada o d’inspecció o
d’una nova liquidació per haver estat anul·lada una altra anterior per resolució administrativa o judicial.
3. Són compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari, els
deutes tributaris vençuts, líquids i exigibles que els ens de dret públic tinguin amb l'Ajuntament de
Barcelona.
Art. 53è. Compensació a instància de l’obligat tributari.1. L’obligat tributari pot sol·licitar la
compensació dels deutes tributaris que estiguin tant en període voluntari com en període executiu de
pagament. La sol·licitud de compensació ha de recollir les dades següents:

25

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 25-224
CVE 2020039112
Data 24-12-2020

Secció 4a: Altres formes d'extinció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art 50è. Extensió i efectes de la prescripció. 1. La prescripció guanyada beneficia per igual tots els
obligats al pagament del deute tributari, llevat d’allò que disposa l’apartat 10è de l’article anterior.
2. La prescripció s’aplica d’ofici, inclosos els casos en què s’hagi pagat el deute tributari, sense
necessitat que la invoqui o exceptuï l’obligat tributari.
3. La prescripció guanyada extingeix el deute tributari.
4. Les obligacions formals vinculades a altres obligacions tributàries de l’obligat tributari únicament
podran exigir-se mentre no hagi expirat el termini de prescripció del dret per a determinar aquestes
últimes.

B

jurisdicció competent o la presentació de denúncia davant del Ministeri Fiscal o per la recepció d’una
comunicació judicial de paralització del procediment, el còmput del termini de prescripció s’inicia de nou
quan l’Administració tributària municipal rebi la notificació de la resolució ferma que posa fi al procés
judicial o que aixequi la paralització, o quan es rebi la notificació del Ministeri Fiscal de retorn de
l’expedient.
Quan el termini de prescripció s’hagi interromput per la declaració de concurs del deutor, el còmput
s’inicia de nou quan esdevingui ferma la resolució judicial de conclusió del concurs. Si s’ha aprovat un
conveni, el termini de prescripció s’inicia de nou en el moment de la seva aprovació per als deutes
tributaris que no hi estiguin sotmesos. Respecte dels deutes tributaris sotmesos al conveni concursal, el
còmput del termini de prescripció s’inicia de nou quan aquells siguin exigibles al deutor.
El que disposa aquest apartat no és aplicable al termini de prescripció del dret de l’Administració tributària
per exigir el pagament quan no s’hagi acordat la suspensió en via contenciosa administrativa.
7. Interromput el termini de prescripció per a un obligat tributari, aquest efecte s’estén a tots els altres
obligats, inclosos els responsables. Tanmateix, si l’obligació és mancomunada i únicament es reclama a
un dels obligats tributaris la part que li correspon, el termini no s’interromp per als altres obligats.
Si existeixen diversos deutes liquidats a càrrec d’un mateix obligat al pagament, la interrupció de la
prescripció només afecta el deute a què aquesta es refereixi.
La suspensió del termini de prescripció del dret de l’Administració tributària municipal a exigir el
pagament dels deutes tributaris liquidats o autoliquidats, per litigi, concurs o altres causes legals, respecte
del deutor principal o d’algun dels responsables, causa el mateix efecte en relació amb la resta dels
subjectes solidàriament obligats al pagament, ja siguin altres responsables o el mateix deutor principal,
sense perjudici que puguin continuar contra ells les accions de cobrament que siguin procedents.
8. El termini de prescripció se suspendrà durant el temps en què la decisió de recuperació sigui
objecte d’un procediment davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número d’identificació fiscal i domicili fiscal
de l’obligat al pagament i, si s’escau, de la persona que el representi.
b) Identificació del deute tributari, la compensació del qual se sol·licita, amb indicació si més no de
l’import, concepte i data de venciment del termini d’ingrés en període voluntari.
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Si el crèdit reconegut ofert en compensació deriva d’un ingrés indegut, o d’una devolució derivada de
la normativa de cada tribut, enlloc de la certificació s’hi haurà d’adjuntar còpia de l’acte, resolució o
sentència que el reconegui.
3. Si la sol·licitud de compensació es presenta en període voluntari i en acabar aquest termini està
pendent de resolució, no s’iniciarà el període executiu del deute que concorre amb el crèdit ofert.
Tanmateix, es meritarà l’interès de demora que pugui correspondre, si s’escau, fins a la data del
reconeixement del crèdit .
Si la sol·licitud es presenta en període executiu, se suspendran cautelarment les actuacions de
cobrament fins a la resolució de la sol·licitud.
4. L’extinció del deute tributari es produeix en el moment de la presentació de la sol·licitud o quan es
compleixin els requisits exigits per als deutes i crèdits, si aquest moment fos posterior a aquesta
presentació. L’acord de compensació ha de declarar l’esmentada extinció.
5. Si la sol·licitud de compensació no reuneix els requisits previstos o no s'adjunten els documents
indicats en l'apartat 2 d'aquest article, es requerirà al sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies,
comptats a partir del dia següent al de la notificació del requeriment, esmeni el defecte o aporti els
documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es tindrà per no presentada la sol·licitud i
s’arxivarà sense més tràmit.
En particular, si la sol·licitud s'ha presentat en el període voluntari d'ingrés, se li advertirà que, si el
termini d'ingrés ha transcorregut en acabar el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi
fet el pagament, ni aportat els documents, s'exigirà el deute per la via de constrenyiment, amb els
recàrrecs i interessos corresponents.
Quan el requeriment de subsanació s’hagi contestat dins de termini per l’interessat, però no
s’entenguin esmenats els defectes observats, procedirà la denegació de la sol·licitud de compensació.
Aquest requeriment no s’efectuarà quan, examinada la sol·licitud i contrastades les dades que s’hi
indiquin, amb les dades que consten a l’Administració tributària municipal, quedi acreditada la inexistència
del crèdit pretès, o en el cas d’una devolució tributària, s’acrediti la inexistència de la sol·licitud de
devolució. En aquest supòsit, es tindrà per no presentada la sol·licitud de compensació i se’n procedirà a
l’arxivament sense més tràmit.
6. Si la compensació es denega i aquesta s'ha sol·licitat en període voluntari, el deute s’ha de satisfer,
en el termini establert en l'article 43è de la present Ordenança, juntament amb els interessos de demora
meritats des del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari. Un cop acabat el
termini esmentat, si no es produeix l'ingrés, s'exigirà el deute pendent per la via de constrenyiment. Si la
compensació s'ha sol·licitat en període executiu i és denegada, s’iniciarà o es continuarà el procediment
de constrenyiment.
7. La sol·licitud de compensació no impedeix la sol·licitud d’ajornaments o fraccionaments del deute
restant.
8. La resolució de les sol·licituds de compensació s'ha de notificar en el termini de 6 mesos a comptar
des del dia de presentació de la sol·licitud al Registre General.
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b) Justificació d’haver sol·licitat certificació en què es reflecteixi l’existència del crèdit reconegut
pendent de pagament, la data del seu reconeixement, i la suspensió, a instància de l’interessat, dels
tràmits per al seu abonament mentre no es comuniqui la resolució del procediment de compensació.

Data 24-12-2020

e) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
2. A la sol·licitud de compensació, s'hi ha d'adjuntar els documents següents:
a) Si el deute tributari, la compensació del qual se sol·licita, ha estat determinat mitjançant
autoliquidació, el seu model oficial degudament emplenat, o bé, en el seu defecte, la indicació de la
identificació del document i data de pagament.
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Declaració expressa de no haver cedit el crèdit.

B

d)

A

c) Identificació del crèdit reconegut per l’Administració tributària municipal a favor del sol·licitant, la
compensació del qual se sol·licita, indicant si més no l’import i la naturalesa d'aquest crèdit.
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Art. 55è. Insolvència.1. Els deutes tributaris que no s'hagin pogut fer efectius en els procediments de
recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris i els responsables restants, s'han
de declarar provisionalment extingits en la quantia procedent mentre no es rehabilitin dins els terminis de
prescripció, d’acord amb l’article 150è d’aquesta Ordenança.
2. Si un cop vençut el termini de prescripció el deute no ha estat rehabilitat, queda definitivament
extingit.

Pàg. 27-224

Art. 54è. Efectes de la compensació.1. Un cop acordada la compensació, el crèdit i el deute queden
extingits en la quantitat concurrent.
2. Com a conseqüència d'allò que disposa l’apartat anterior, l'Administració tributària municipal ha de
notificar l’acord pel qual es declari extingit el crèdit compensat a l’interessat que servirà com a justificant
de l’extinció del deute tributari i ha de practicar les operacions comptables que siguin necessàries.
3. Quan el crèdit sigui superior a l'import del deute tributari, l'Administració tributària municipal ha de
practicar la liquidació minorant el crèdit i s’abonarà la diferència a l’interessat.
4. Quan el crèdit sigui inferior a l'import del deute tributari, la part del deute tributari no compensada
seguirà el règim ordinari, i es procedirà al constrenyiment, si no és ingressada en el termini establert en
l'article 43è d'aquesta Ordenança, o es continuarà el procediment, si el deute ja estava constret, amb la
possibilitat de practicar compensacions successives amb els crèdits que posteriorment poguessin
reconèixer-se a favor de l’obligat al pagament.

A

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat cap resolució, la sol·licitud es podrà considerar
desestimada als efectes d’interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.

Art. 58è. Afecció de béns.1. Els adquiridors de béns afectes per llei al pagament del deute tributari han
de respondre subsidiàriament amb aquests béns, per derivació de l’acció tributària, si el deute no es paga.
2. Els béns i drets transmesos estan afectes a la responsabilitat del pagament de les quantitats,
liquidades o no, corresponents als tributs que gravin les esmentades transmissions, qualsevol qui en sigui
el posseïdor, llevat que aquest posseïdor resulti ser un tercer protegit per la fe pública registral o es
justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i just títol.
Art. 59è. Mesures cautelars. 1. Per a assegurar el cobrament del deute tributari, i l’eficàcia de la
resolució que pogués recaure en els diferents procediments tributaris, l’Administració tributària municipal
podrà adoptar mesures cautelars de caràcter provisional quan existeixin indicis racionals que els
esmentats cobraments i eficàcia es puguin veure frustrats o greument dificultats.
La mesura cautelar s’ha de notificar a l’interessat amb l’expressió dels motius que en justifiquen
l’adopció.
2. Les mesures cautelars han de ser proporcionades al dany que es pretén evitar i en la quantia
estrictament necessària per a assegurar el cobrament del deute. En cap cas s’han d’adoptar mesures que
puguin produir un perjudici de difícil o impossible reparació.
3. Les mesures cautelars podran consistir en:
a) La retenció del pagament de devolucions tributàries o d’altres pagaments que hagi de realitzar
l’Administració tributària municipal.
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Art. 57è Hipoteca legal tàcita. En els tributs que graven periòdicament els béns o els drets inscriptibles
en un registre públic o els seus productes directes, certs o presumptes, la Hisenda municipal té
preferència sobre qualsevol altre creditor o adquiridor, encara que aquests hagin inscrit els seus drets, per
cobrar els deutes meritats i no satisfets corresponents a l'any natural en què s’exigeixi el pagament i a
l'any immediatament anterior.

B

Art. 56è. Dret de prelació de la Hisenda municipal.1. La Hisenda municipal gaudeix del dret de prelació
per al cobrament dels crèdits tributaris vençuts i no satisfets, sempre que hi concorri amb creditors que no
siguin de domini, penyora, hipoteca o qualsevol altre dret real degudament inscrit en el registre
corresponent, abans de la data en què s'hi hagi consignat el dret de la Hisenda municipal, sense perjudici
del que disposen els articles 57è i 58è de la present Ordenança.
2. En el cas de conveni concursal, els crèdits tributaris als quals afecti el conveni se sotmetran al que
disposa la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
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Secció 5a: Les garanties del deute tributari

b) L’embargament preventiu de béns i drets, del qual es practicarà, en el seu cas, anotació
preventiva en el Registre corresponent.
c)

La prohibició d’alienar, gravar o disposar de béns i drets.

d)

Qualsevol altra legalment prevista.

Capítol VI
PRINCIPIS GENERALS DE L’APLICACIÓ DELS TRIBUTS

https://bop.diba.cat

Art. 60è. Garanties per a l’ajornament o fraccionament del deute tributari. Quan s'acordi el
fraccionament o l'ajornament del deute tributari, l'Administració tributària municipal pot exigir la constitució
de les garanties establertes en l'article 124è i següents de la present Ordenança.

A

Els efectes seran els establerts a l’article 81è de la Llei general tributària.

Quan l’assistència es materialitzi en la confecció de declaracions, autoliquidacions i comunicacions de
dades a sol·licitud de l’obligat tributari, l’actuació de l’Administració tributària municipal consistirà en la
transcripció de les dades aportades pel sol·licitant i en la realització dels càlculs corresponents. Emplenat
el model, es lliurarà per a la seva revisió, per a la verificació de la correcta transcripció de les dades i la
signatura per l’obligat tributari, si ho considera oportú.
Les dades contingudes a les declaracions, autoliquidacions o comunicacions de dades confeccionades
per l’obligat tributari amb l’assistència de l’Administració tributària municipal no la vincularan en l’exercici
de les competències de comprovació i inspecció que puguin desenvolupar-se amb posterioritat.
b) Comunicacions i actuacions d’informació.

d) Publicació en el Butlletí Oficial de la Província dels textos de les Ordenances Fiscals i de les
seves modificacions, com també dels decrets d’Alcaldia pels quals es poden emetre disposicions
interpretatives i aclaridores pel que fa a aquesta Ordenança i a les ordenances reguladores de cada tribut.
e) Difusió per mitjans electrònics, a través de la pàgina web de l’Institut Municipal d’Hisenda
(ajuntament.barcelona.cat/hisenda) , dels textos de les Ordenances Fiscals i de les normes tributàries.

Art. 62è. Consultes tributàries escrites.1. Els obligats tributaris poden formular consultes degudament
documentades a l'Administració tributària municipal pel que fa al règim, la classificació o la qualificació
tributària que els correspongui en cada cas, en la forma, l'abast i efectes previstos en els articles 88è i 89è
de la Llei general tributària i en els articles 65è a 68è del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs.
2. Igualment, podran formular consultes, sempre que estiguin degudament documentades, els col·legis
professionals, les cambres oficials, les organitzacions patronals, els sindicats, la federació d’associacions
de veïns, les associacions de consumidors, les associacions o fundacions que representin interessos de
persones amb discapacitat, les associacions empresarials i les organitzacions professionals, així com les
federacions que agrupin els organismes o les entitats esmentats, quan es refereixin a qüestions que
afectin la generalitat dels seus membres o associats.
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Respostes a consultes escrites.

B

c)

CVE 2020039112

a) Assistència als obligats en la realització de declaracions, autoliquidacions i comunicacions
tributàries.

Data 24-12-2020

Art. 61è. Deure d’informació i assistència als obligats tributaris. L’Administració municipal donarà als
obligats tributaris la necessària informació i assistència sobre els seus drets i obligacions a través dels
canals d’atenció establerts, telefònic, telemàtic i presencial amb cita prèvia, i mitjançant les actuacions
que es relacionen a continuació:

Pàg. 28-224

Secció 1a: Informació i assistència als obligats tributaris

c)

Assistència en la realització d’autoliquidacions, declaracions i comunicacions.

d)

Simplificació en el compliment i la tramitació de les obligacions i els deures tributaris.

e) Participació en la configuració dels criteris i principis inspiradors de les reformes relacionades amb
l'exercici de les competències tributàries pròpies de l'Ajuntament.
f) Presentació d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions o realització de qualsevol altre tràmit
amb transcendència tributària, amb autorització prèvia dels obligats tributaris, mitjançant la utilització
preferent de les noves tecnologies.
g)

Correcció de defectes, amb autorització prèvia dels obligats tributaris.

h) Sol·licitud i obtenció de certificats tributaris, amb autorització prèvia dels obligats tributaris,
mitjançant la utilització preferent de les noves tecnologies.

Art. 64è. Obligacions d’informació. 1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així
com les entitats de l’article 18è.4 d’aquesta Ordenança, estan obligades a proporcionar a l’Administració
tributària municipal tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària
relacionats amb el compliment de les seves pròpies obligacions tributàries o deduïts de les seves
relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones, d’acord amb la regulació dels
articles 93è i 94è de la Llei general tributària.
2. La cessió de dades de caràcter personal que es faci a l’Administració tributària municipal, de
conformitat amb les disposicions anteriors, no requerirà el consentiment de l’interessat.
Art. 65è. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 1. Les dades, informes o
antecedents obtinguts per l’Administració tributària municipal en el desenvolupament de les seves
funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o
recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin,
sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a
què es refereix l’article 95è de la Llei general tributària.
2. L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la
confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o antecedents
estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta documentació. Amb independència de les
responsabilitats penals o civils que puguin derivar-se, la infracció d’aquest particular deure de sigil es
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Formació i educació tributària.
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b)

Data 24-12-2020

Art. 63è. Àmbit de la col·laboració social. 1. La col·laboració social en l’aplicació dels tributs es pot
instrumentar mitjançant acords de l’Administració tributària municipal amb altres administracions
públiques, entitats, institucions i organismes representatius de sectors o interessos socials, laborals,
empresarials o professionals.
2. Aquesta col·laboració es pot referir, entre d’altres, als aspectes següents:
a) Campanyes d'informació i difusió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Secció 2a: Col·laboració social en l’aplicació dels tributs

B

3. Sense perjudici del seu caràcter vinculant per a l’Administració tributària municipal en la seva relació
amb el consultant, d’acord amb el que disposa l’article 89è.1è de la Llei general tributària, la contestació a
les consultes tributàries escrites té caràcter informatiu per a l’obligat tributari, el qual no podrà interposarhi cap recurs. Tanmateix, si que podrà fer-ho contra l'acte o actes administratius que es dictin
posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en la contestació.
4. La competència per evacuar les consultes esmentades recau en l’Alcalde/essa o en el Regidor o
l’òrgan municipal que tingui atribuïdes per delegació de l’Alcalde/essa la competència de resolució dels
recursos en matèria tributària.
5.L’Administració tributària municipal procedirà a arxivar, amb notificació a l’interessat, aquelles
consultes tributàries que no reuneixin els requisits establerts en aquest article i no siguin esmenats en el
termini de 10 dies.

Art. 69è. Validesa dels documents i de les còpies. Els documents emesos pels òrgans de
l’Administració tributària municipal que hagin estat produïts per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
en suports de qualsevol naturalesa, o els que emetin com a còpies d’originals emmagatzemats per
aquests mateixos mitjans, així com les imatges electròniques dels documents originals o les seves còpies,
tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals, sempre que se n’asseguri la integritat i la
conservació, l’autenticitat de la seva voluntat, mitjançant sistemes d’identificació i verificació adequats i, si
s’escau, la recepció per part de l’interessat.
En aquest supòsit, es podrà destruir el document origen, en els termes i amb les condicions que es
fixin en la normativa de l’Ajuntament sobre conservació de documents.

Secció 4a: Fases dels procediments tributaris
Art. 70è. Formes d'iniciació. 1. Els procediments tributaris s’iniciaran d’ofici o a instància de l’obligat
tributari, mitjançant autoliquidació, declaració, comunicació, sol·licitud o qualsevol altre mitjà previst en la
normativa tributària.
2. Els documents d’iniciació de les actuacions i procediments tributaris han d’incloure, en tot cas, el
nom i cognoms o raó social i el NIF de l’obligat tributari i, si s’escau, el de la persona que el representi.
La referència cadastral dels béns immobles ha de figurar en els documents en què constin fets, actes
o negocis relatius als béns immobles.
3. L’Administració tributària municipal pot aprovar models i sistemes normalitzats d’autoliquidacions,
declaracions, comunicacions, sol·licituds o qualsevol altre mitjà previst a la normativa tributària per als
supòsits en què es produeixi la tramitació massiva de les actuacions i procediments tributaris.
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Art. 68è. Aplicacions sotmeses a aprovació. 1. Els nous programes electrònics, informàtics i telemàtics
que s'hagin d'utilitzar per l’Administració tributària municipal en l’exercici de potestats administratives
seran objecte d’un Projecte d’incorporació de tràmits i procediments a la tramitació per via electrònica, en
els termes que estableix l’Ordenança municipal reguladora de l’Administració electrònica, que ha de ser
aprovat per decret de l’Alcaldia i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, excepte per als
tràmits i procediments inclosos a l’annex I i II de l’esmentada Ordenança.
2. No és necessària l’aprovació i difusió pública dels programes i aplicacions de caràcter instrumental,
és a dir, dels que facin tractaments d’informació auxiliars o preparatoris de les decisions administratives
sense determinar el contingut d’aquestes decisions.

Data 24-12-2020

Art. 67è. Drets dels ciutadans i limitacions. La utilització de les tècniques indicades a l’article anterior té
les limitacions establertes per la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic i no podrà generar, en cap
cas, l’existència de restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l’accés dels contribuents a la
prestació dels serveis o a qualsevol actuació o procediment administratiu.
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Art. 66è. Objecte i àmbit. L’Administració tributària municipal ha d’utilitzar les tècniques i mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de les seves activitats, procediments i en les
relacions amb els contribuents i els seus representants, d’acord amb allò disposat a la legislació del
procediment administratiu comú, assegurant la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la
confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que es gestionin en l’exercici de les
seves competències.
Els tràmits actualment operatius per via electrònica es troben al web de l’Institut Municipal d’Hisenda
(ajuntament.barcelona.cat/hisenda).

B

Secció 3a: Utilització de noves tecnologies
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considerarà falta disciplinària molt greu.
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat a la
Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal.
4. La Administració tributària municipal acordarà la publicació periòdica de llistats comprensius de
deutors a la hisenda municipal per deutes o sancions tributaris, quan concorrin les circumstàncies de
l’article 95bis de la Llei general tributària.
L’òrgan competent per dictar els acords de publicació serà el gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda de
Barcelona.

Art. 72è. Desplegament de les actuacions i procediments tributaris. En el desplegament de les
actuacions i procediments tributaris, l’Administració sempre ha de facilitar als obligats tributaris l’exercici
dels drets i el compliment de les seves obligacions, en els termes que preveu l’article 99è de la Llei
general tributària i els articles 87 i següents del Reglament general de les actuacions i els procediments
de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments
d’aplicació dels tributs.
Art. 73è. Finalització dels procediments tributaris. Posarà fi als procediments tributaris la resolució, el
desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud, la impossibilitat material de continuarlos per causes sobrevingudes, la caducitat, el compliment de l’obligació que hagi estat objecte de
requeriment, o qualsevol altra causa prevista a la normativa tributària.
Secció 5a: Liquidacions tributàries
Art. 74è. Liquidacions tributàries: concepte i classes.1. La liquidació tributària és l’acte resolutori
mitjançant el qual l’Administració tributària municipal realitza les operacions de quantificació necessàries i
determina l’import del deute tributari o de la quantitat que, si s’escau, resulti per a retornar o per a
compensar.
2. Les liquidacions tributàries són provisionals o definitives.
3. Tenen la consideració de definitives:
a) Les practicades en el procediment inspector amb la comprovació i investigació prèvies de la
totalitat dels elements de l’obligació tributària.
b)

Les altres a les quals la normativa tributària atorgui aquest caràcter.

4. En els altres casos, les liquidacions tributàries tenen el caràcter de provisionals.
5. L'Administració tributària municipal no està obligada a ajustar les liquidacions a les dades
consignades pels obligats tributaris en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions, sol·licituds o
qualsevol altre document.
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Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica
Els professionals que actuïn en representació dels contribuents
Qualsevol persona que actuï com a mandatari o en representació d’un contribuent obligat a
relacionar-se electrònicament.
Mitjançant una disposició de caràcter general de la Comissió de Govern, es pot estendre aquesta
obligació de relacionar -se electrònicament amb l’Administració municipal, ja sigui amb caràcter global o
només per a determinats procediments, a certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva
capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi acreditat que tenen accés i
disponibilitat als mitjans electrònics necessaris.
2. No obstant això, de conformitat amb l’article 13.1 e) de la Carta Municipal de Barcelona, l’alcalde,
per decret, pot ampliar els supòsits en què s’hagin de presentar per mitjans telemàtics les declaracions,
autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds i qualsevol altre document amb transcendència tributària.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acord amb allò establert a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, s’estableix que han d’efectuar obligatòriament
per mitjans electrònics els tràmits i procediments administratius operatius i els que progressivament
s’incorporin a la Seu Electrònica de l’Ajuntament:
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Art. 71è. Tràmits i procediments per via telemàtica.
1. L’Administració tributària municipal impulsa la utilització preferent de mitjans electrònics en els
procediments administratius, mitjançant la progressiva implantació d’aquests a través de la Seu
Electrònica Municipal.
La
ubicació
de
la
Seu
Electrònica
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
és
l'adreça
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat.

Art. 76è. Notificació de les liquidacions tributàries.1. Les liquidacions tributàries s'han de notificar als
obligats tributaris en els termes que preveuen els articles 83è a 86è d’aquesta Ordenança i han d'indicar:
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Art. 75è.Competència. Les liquidacions són emeses i aprovades pels òrgans de l'Administració
tributària municipal en l'àmbit de les seves competències.

a)

La identificació de l’obligat tributari.

b)

Els elements determinants de la quantia del deute tributari.

Secció 6a: Obligació de resoldre i terminis de resolució
Art. 77è. Obligació de resoldre. 1. L’Administració tributària municipal està obligada a resoldre
expressament totes les qüestions que es plantegin en els procediments d’aplicació dels tributs iniciats
d’ofici o a instància de part, així com a notificar la resolució expressa, llevat dels procediments relatius a
l’exercici dels drets que únicament hagin de ser objecte de comunicació per l’obligat tributari i quan es
produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment
dels interessats. Això no obstant, quan l’interessat sol·liciti expressament que l’Administració tributària
municipal declari que s’ha produït alguna de les circumstàncies esmentades, l’Administració quedarà
obligada a resoldre aquesta petició.
2. Els actes de liquidació, els de comprovació de valor, els que imposin una obligació, els que
deneguin un benefici fiscal o la suspensió de l’execució d’actes d’aplicació dels tributs, els que resolguin
recursos i reclamacions, així com aquells altres que es prevegin en la normativa vigent, han de ser
motivats amb referència als fets i fonaments de dret.
Art. 78è. Terminis de resolució. 1. El termini màxim en què s’haurà de notificar la resolució serà de 6
mesos, llevat que la normativa aplicable fixi un termini diferent. El termini s’ha de comptar:
a) En els procediments iniciats d’ofici, des de la data de notificació de l’acord d’inici.
b) En els procediments iniciats a instància de l’interessat, des de la data en què el document hagi
tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament.
Queda exclòs el procediment de constrenyiment, les actuacions del qual es podran estendre fins al
termini de prescripció del dret de cobrament.
2. Als únics efectes d’entendre complerta l’obligació de notificar dins del termini màxim de durada dels
procediments, és suficient acreditar que s’ha realitzat un intent de notificació que contingui el text íntegre
de la resolució.
En el cas de subjectes obligats o acollits voluntàriament a rebre notificacions practicades a través de
mitjans electrònics, l’obligació de notificar dins del termini màxim de durada dels procediments s’entendrà
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2. En el cas de tributs municipals de cobrament periòdic per rebut, quan es produeixin modificacions
de caràcter general dels elements integrants dels tributs, a través de les corresponents ordenances
fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, llevat els supòsits
següents:
a) La liquidació corresponent a l'alta en el padró, la matrícula o el registre respectius, mentre que les
liquidacions successives es poden notificar col·lectivament mitjançant la publicació d’edictes que així ho
adverteixin, amb la indicació dels recursos corresponents.
b) L'increment de la base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de notificar al subjecte
passiu amb expressió concreta dels fets i els elements addicionals que l'hagin motivat, excepte quan la
modificació tingui origen en actualitzacions o revisions de caràcter general autoritzades per les lleis.
3. Les ordenances fiscals de cada tribut poden establir supòsits en què la notificació expressa de les
liquidacions no és preceptiva, sempre que l'Administració tributària municipal adverteixi per escrit sobre
aquesta peculiaritat a l’obligat tributari o al seu representant, degudament acreditat en la declaració, el
document o la notificació d'alta.

Pàg. 32-224

El seu caràcter de provisional o definitiva.
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f)

Data 24-12-2020

El lloc, el termini i la forma en què s’ha de satisfer el deute tributari.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

e)

B

d) Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits, amb indicació dels terminis i dels òrgans davant
dels quals han de ser interposats.

A

c) La motivació, quan la liquidació no s’ajusti a les dades consignades per l’obligat tributari o a
l’aplicació o interpretació de la normativa realitzada per aquest, amb expressió dels fets i elements
essencials que les originen, com també dels corresponents fonaments de dret.

e)

Les sol·licituds de reemborsament del cost de les garanties, als 6 mesos des de la petició.

f) Les sol·licituds de suspensió a les quals no s’adjunti garantia suficient, als 6 mesos des de la
petició.
g)

Les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions, als 6 mesos des de la petició.

h) El recurs d’alçada amb caràcter de reposició previ a la via contenciosa administrativa, al mes des
de la interposició.

3. En els procediments iniciats d’ofici, quan no es notifiqui una resolució expressa, transcorregut el
termini establert per a resoldre i es tracti de procediments dels quals es pogués derivar el reconeixement,
la constitució de drets o altres situacions jurídiques individuals, els obligats tributaris poden entendre
desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del procediment.
Art. 80è. La caducitat. 1. En els procediments iniciats a instància de part, quan es produeixi la
paralització per causa imputable a l’obligat tributari, l’Administració li advertirà que, transcorreguts 3
mesos, podrà declarar-ne la caducitat d’ofici.
2. En els procediments iniciats d’ofici, susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen,
quan hagi transcorregut el termini de resolució sense que s’hagi notificat resolució expressa, se’n produeix
la caducitat, que pot ser declarada a instància de part o d’ofici.
3. La caducitat no produeix la prescripció dels drets de l’Administració tributària municipal, però les
actuacions realitzades en els procediments caducats no interrompen el termini de prescripció ni es
consideren requeriments administratius als efectes previstos a l’apartat 1 de l’article 27è de la Llei general
tributària i a l’apartat 3 de l’article130è d’aquesta Ordenança fiscal general.
4. Les actuacions realitzades en el decurs d’un procediment caducat, així com els documents i altres
elements probatoris, han de conservar la seva validesa i eficàcia a efectes probatoris en altres
procediments iniciats o que puguin iniciar-se amb posterioritat, en relació al mateix o a un altre obligat
tributari.
Secció 7a: Prova
Art. 81è. Prova. 1. En els procediments d’aplicació dels tributs, qui faci valer el seu dret ha de provarne els fets constitutius.
2. Els obligats tributaris han de complir el seu deure de provar, si designen de manera concreta els
elements de prova en poder de l'Administració tributària municipal.
3. Les diligències esteses en el curs de les actuacions i els procediments tributaris tenen naturalesa de
documents públics i fan prova dels fets que motivin la seva formalització, llevat que s’acrediti el contrari.
Els fets continguts en diligències i acceptats per l’obligat tributari, així com les seves manifestacions,
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Les sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, als 6 mesos des de la petició.
Pàg. 33-224

d)
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Les sol·licituds de beneficis fiscals, als 6 mesos des de la petició.

Data 24-12-2020

c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Les sol·licituds de compensació de deutes i crèdits de la Hisenda municipal, a instància de
l’interessat, als 6 mesos des de la seva petició.

B

Art. 79è. Efectes de la falta de resolució expressa. 1. Si venç el termini de resolució en els
procediments iniciats a instància de part sense que s’hagi notificat la resolució expressa, es produiran els
efectes que estableixi la normativa aplicable.
2. S’entenen desestimats quan no es notifica resolució expressa, transcorregut el termini establert per
a resoldre’ls, els procediments següents:
a) Les sol·licituds de concessió d’ajornaments i fraccionaments per al pagament de deutes tributaris,
als 6 mesos des de la petició.

A

acomplerta amb la posada a disposició de la notificació en la seu electrònica de l’Administració Tributària
o en la direcció electrònica habilitada.
3. Els períodes d’interrupció justificada i les dilacions en el procediment per causa no imputable a
l’Administració tributària municipal no s’han d’incloure en el còmput del termini de resolució.
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Art. 82è. Presumpcions en matèria tributària. 1. Les presumpcions establertes per les normes
tributàries es poden destruir, mitjançant prova en contra, excepte en els casos en què una norma amb
rang de llei ho prohibeixi expressament.
2. Perquè les presumpcions no establertes per les normes siguin admissibles com a mitjà de prova, és
indispensable que entre el fet demostrat i aquell que es tracta de deduir hi hagi un enllaç precís i directe,
segons les regles del criteri humà.
3. L’Administració tributària municipal pot considerar com a titular de qualsevol bé, dret, empresa,
servei, activitat, explotació o funció qui figuri com a tal en un registre fiscal o en altres de caràcter públic,
llevat de prova en contra.
4. Les dades i els elements de fet consignats en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions i
altres documents presentats pels obligats tributaris es presumeixen certs per a ells i només poden ser
rectificats mitjançant prova en contra.

A

es presumeixen certs i només poden ser rectificats per l’obligat tributari mitjançant prova d’haver
incorregut en error de fet.
4. Per a la pràctica de la prova, en els procediments tributaris no és necessària l’obertura d’un període
específic, ni la comunicació prèvia de les actuacions als interessats.

Art. 85è. Persones legitimades per rebre les notificacions. 1. Quan la notificació es practiqui en el lloc
assenyalat a aquest efecte per l’obligat tributari o pel seu representant, o en el domicili fiscal de l’un o de
l’altre, si no es troben presents en el moment del lliurament, pot fer-se càrrec de la notificació qualsevol
persona major de 14 anys que es trobi en aquest lloc o domicili i faci constar la seva identitat, així com els
empleats de la comunitat de veïns o de propietaris on radiqui el lloc assenyalat a efectes de notificacions
o el domicili fiscal de l’obligat o el seu representant.
2. El rebuig de la notificació per part de l’interessat o el seu representant implica que aquesta es tingui
per efectuada.
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B

Art. 86è. Notificació per compareixença. 1. Quan no sigui possible efectuar la notificació l’interessat o
el seu representant per causes no imputables a l’Administració tributària municipal, i s'hagi intentat fer,
almenys dues vegades, en el domicili fiscal, o en el designat per l’interessat, si es tracta d’un procediment
iniciat a sol·licitud seva, s’ha de fer constar a l’expedient les circumstàncies dels intents de notificació.
Només cal un intent quan el destinatari consti com a desconegut en aquest domicili o lloc.
En aquest supòsit, tot tenint en compte allò que puguin establir disposicions amb rang de llei, s’ha de
citar a l’interessat o al seu representant per tal de ser notificats per compareixença mitjançant anuncis, els
quals es publicaran una sola vegada per a cada interessat, al Butlletí Oficial de l’Estat.
La compareixença s’ha de produir en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci. Transcorregut aquest termini sense compareixença, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals l’endemà del venciment del termini assenyalat.
2. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin notificats perquè no ha
comparegut l’interessat o el seu representant, se l’ha de tenir per notificat de les successives actuacions i
diligències del procediment, amb independència del dret que l’assisteix a comparèixer en qualsevol
moment del procediment.
Això no obstant, les liquidacions que es dictin en el procediment i els acords d’alienació dels béns
embargats han de ser notificats segons allò que s’estableix en aquesta secció.

Data 24-12-2020

Art. 84è. Lloc de pràctica de les notificacions. 1. En els procediments iniciats a sol·licitud de
l’interessat, la notificació es practica en el lloc assenyalat a aquest efecte per l’obligat tributari o el seu
representant, o, si no ho han fet, en el domicili fiscal de l’un o de l’altre.
2. En els procediments iniciats d’ofici, la notificació es pot practicar en el domicili fiscal de l’obligat
tributari o el seu representant, en el centre de treball, en el lloc on es desenvolupi l’activitat econòmica o
en qualsevol altre lloc adequat per a aquesta finalitat.
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Art. 83è. Notificacions en matèria tributària. El règim de les notificacions és el previst a les normes
administratives generals, amb les especialitats establertes en la Llei general tributària i en aquesta secció.

Pàg. 34-224

Secció 8a: Notificacions
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Secció 1a: Normes generals
Art. 89è. Actuacions de la gestió tributària municipal. La gestió tributària municipal consisteix en
l’exercici de les funcions administratives dirigides a:
a) La recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades i altres
documents amb transcendència tributària.
b)

La comprovació i realització de les devolucions previstes en la normativa tributària.

c) El reconeixement i la comprovació de la procedència dels beneficis fiscals d’acord amb la
normativa reguladora del corresponent procediment.
d) La realització d’actuacions de control del compliment de l’obligació de presentar declaracions
tributàries i d’altres obligacions formals.
e)

La realització d’actuacions de verificació de dades.

f)

La realització d’actuacions de comprovació de valors.

g)

La realització d’actuacions de comprovació limitada.

h) La pràctica de liquidacions tributàries derivades de les actuacions de verificació i comprovació
realitzades.
i)

L’emissió de certificats tributaris.

j)

L’elaboració i el manteniment dels censos i padrons tributaris.

k)

La informació i l’assistència tributària.

https://bop.diba.cat
Pàg. 35-224

ACTUACIONS I PROCEDIMENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
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Capítol VII
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Art. 88è. Pla de control tributari. L’Administració tributària municipal ha d’elaborar cada any un pla de
control tributari que té caràcter reservat, encara que potestativament es facin públics els criteris generals
que l’informin.
El pla de control tributari serà aprovat per la Regidoria que tingui les competències delegades per
l’Alcaldia en matèria tributària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 87è. Facultats de comprovació i investigació. 1. L’Administració tributària municipal pot comprovar
i investigar els fets, actes, elements, activitats, explotacions, valors i les altres circumstàncies
determinants de l’obligació tributària, per tal de verificar el correcte compliment de les normes aplicables.
2. En el desenvolupament de les funcions de comprovació o investigació, l’Administració tributària
municipal ha de qualificar els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la
qualificació prèvia feta per l’obligat tributari.
3. L’Administració tributària municipal pot comprovar la concurrència de les condicions i requisits a què
queden condicionats els actes de reconeixement o concessió de beneficis fiscals. Per això, aquests actes,
quan no hagin estat objecte de comprovació prèvia, tindran caràcter provisional i l’Administració pot
procedir a la comprovació posterior i, si s'escau, a la regularització tributària, sense procedir a la revisió
prèvia dels esmentats actes.

A

Secció 9a. Comprovació i investigació

Art. 90è. Formes d’iniciació. La gestió tributària s’inicia:
a) Per una autoliquidació, per una comunicació de dades o per qualsevol altra classe de declaració.
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l) La realització de les altres actuacions d’aplicació dels tributs no integrades en les funcions
d’inspecció i recaptació.

b) Per una sol·licitud de l’obligat tributari, d’acord amb el que disposa l’article 70è de la present
Ordenança.
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Art. 92è. Autoliquidació. 1. L’autoliquidació és una declaració en què l’obligat tributari, a més de
comunicar a l’Administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres de contingut
informatiu, realitza per si mateix les operacions de qualificació i quantificació necessàries per a determinar
i ingressar l’import del deute tributari o, si s'escau, determinar la quantitat que s’hagi de retornar o
compensar.
2. Els obligats tributaris, en aquells tributs en què la corresponent ordenança reguladora hagi establert,
d'acord amb la Llei, el sistema d'autoliquidació, han de presentar-la i satisfer-ne l'import a les entitats
col·laboradores autoritzades dins del termini assenyalat a l'ordenança específica o, si no hi consta, en
l’assenyalat a l'article 43è de la present Ordenança.
3. L'ordenança fiscal reguladora de cada tribut podrà establir, quan la complexitat del tribut així ho
requereixi, que per practicar l'autoliquidació l’obligat tributari efectuï una sol·licitud verbal o escrita prèvia,
facilitant la documentació acreditativa del fet imposable i de les bases imposable i liquidable.
En aquest supòsit, d’acord amb el previst a l’article 61.a) de la present Ordenança fiscal general,
l’Administració tributària municipal transcriurà les dades aportades pel sol·licitant i realitzarà els càlculs
corresponents. Emplenat el model, es lliurarà a l’obligat tributari per a la seva revisió, la verificació de la
correcta transcripció de les dades i la seva signatura.
Les dades contingudes a les autoliquidacions confeccionades amb l’assistència de l’Administració
tributària municipal, no la vincularan en l’exercici de les competències de comprovació i inspecció que
puguin desenvolupar-se amb posterioritat.
4. L’autoliquidació presentada per l’obligat tributari podrà ser objecte de verificació i comprovació.
L’Administració ha de practicar, si s’escau, una liquidació complementària d’acord amb les dades
consignades en la declaració, els documents que l'acompanyen i els antecedents que li constin.
En cas que el subjecte passiu hagi incorregut en una infracció tributària, s’ha d’instruir l'expedient
sancionador corresponent.
Les autoliquidacions presentades fora de termini es regeixen segons allò que estableix l'article 130è
d’aquesta Ordenança fiscal general.
5. Quan un obligat tributari consideri que una autoliquidació ha perjudicat d’alguna manera els seus
interessos legítims, pot instar la seva rectificació, d’acord amb el procediment previst en els articles 126è a
128è del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs. Quan l’obligat
tributari sol·liciti la rectificació per considerar que li és aplicable un benefici fiscal, s’ha d’entendre que
aquesta sol·licitud equival a la sol·licitud del benefici.
La sol·licitud de rectificació d’una autoliquidació només es pot fer una vegada presentada la
corresponent autoliquidació i abans que l’Administració tributària municipal hagi practicat la liquidació
definitiva o, en el seu defecte, abans que hagi prescrit el dret de l’Administració tributària municipal a
determinar el deute tributari mitjançant liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent. El termini
màxim per a notificar la resolució del procediment de rectificació d’autoliquidacions és de 6 mesos, d’acord
amb el previst a l’article 128.4 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels
tributs. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi realitzat la notificació expressa de l’acord adoptat,
la sol·licitud es podrà entendre desestimada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 91è. Declaració tributària.1. Té la consideració de declaració tributària qualsevol document per
mitjà del qual es manifesti o es reconegui davant l'Administració municipal la realització de qualsevol fet
rellevant per a l’aplicació dels tributs municipals.
La presentació d'una declaració no implica l'acceptació o reconeixement per l’obligat tributari de la
procedència de l’obligació tributària.
2. També es considera declaració tributària la presentació dels documents que continguin el fet
imposable d’un tribut municipal o que el constitueixin.
3. L'Administració tributària municipal pot reclamar declaracions, i la seva ampliació, així com la
correcció dels defectes advertits, quan sigui necessari per a la liquidació i la comprovació del tribut, com
també la informació suplementària escaient.

A

D’ofici, per l’Administració tributària municipal.

B

c)

Número d’identificació fiscal de l’obligat tributari.

c)

Domicili fiscal o, si s’escau, domicili a l’estranger.

d)

Finca, establiment industrial o comercial o element objecte del tribut.

e)

Identificació de l'objecte fiscal (número de matrícula, referència cadastral, activitat, etc.).

f)

Base imposable.

g)

Base liquidable.

h)

Tipus de gravamen o tarifa.

i)

Quota assignada.

b)

Les declaracions i autoliquidacions dels obligats tributaris o els seus representants.

c)

Les dades fiscals lliurades per altres administracions o registres públics.

d)

Les dades resultants de les funcions de comprovació i investigació.

2. L'Administració tributària municipal elaborarà uns registres municipals com a resultat de confrontar
tota la informació disponible als arxius municipals a fi de procedir a practicar les liquidacions anuals i els
documents cobratoris, respectant en tot cas els drets dels obligats tributaris reconeguts en les lleis sobre
confidencialitat de la informació i protecció de les dades de caràcter reservat.
Art. 95è. Aprovació i notificació.1. Cada any, els padrons, les matrícules o els registres són sotmesos a
l’aprovació de l’alcalde o persona en qui delegui i s’han de publicar mitjançant edicte al Butlletí Oficial de
la Província, produint els efectes de notificació col·lectiva de les liquidacions i en dos diaris de màxima
difusió.
2. Els obligats tributaris podran examinar les dades contingudes en els padrons, matrícules o registres
en el termini de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'edicte de notificació col·lectiva
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Art. 94è. Formació. 1. La formació dels padrons, matrícules o registres competència de l'Administració
tributària municipal ha de prendre com a base:
a) Les dades fiscals dels arxius municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Art. 93è. Àmbit i contingut.1. Poden ser objecte de padró, matrícula o registre, llevat del que
l’ordenança fiscal reguladora de cada tribut estableixi, els tributs municipals en què, per la seva
naturalesa, hi hagi una continuïtat dels pressupòsits determinants de l'exigibilitat del tribut.
2. Els padrons, les matrícules o els registres en suport documental o informàtic han de contenir, a més
de les dades específiques que cadascun requereixi, segons les característiques del tribut, les dades
següents:
a) Noms i cognoms o raó social o denominació complerta de l’obligat tributari.

Pàg. 37-224

Secció 2a: Padrons, matrícules i registres
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Quan la rectificació d’una autoliquidació origini una devolució derivada de la normativa del tribut i hagin
transcorregut 6 mesos sense que s’hagi ordenat el pagament per causa imputable a l’Administració
tributària municipal, aquesta ha d’abonar l’interès de demora de l’article 14è d’aquesta Ordenança sobre
l’import de la devolució que procedeixi, sense necessitat que l’obligat ho sol·liciti. A aquests efectes, el
termini de 6 mesos es comença a comptar des de la finalització del termini per a la presentació de
l’autoliquidació o, si aquest ha finalitzat, a partir de la presentació de la sol·licitud de rectificació.
Quan la rectificació d’una autoliquidació origini la devolució d’un ingrés indegut, l’Administració
tributària municipal ha d’abonar l’interès de demora en els termes previstos a l’article 32è.2 de la Llei
general tributària.
6. En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que l'ordenança reguladora de cada tribut estableixi
el contrari, el pagament de l'autoliquidació comporta l'alta en el registre, el padró o la matrícula
corresponent, i té els efectes de notificació.

Art. 99è. Sol·licitud i reconeixement. 1. Els subjectes passius han de sol·licitar l'aplicació de les
exempcions, bonificacions o reduccions que s’escaiguin, en els terminis següents, llevat que l’ordenança
reguladora de cada tribut o d’altra normativa aplicable n’estableixi uns altres:
a) Si es tracta de liquidacions que tenen origen en les declaracions dels subjectes passius, en
formular la declaració.
b) Si es refereixen a exaccions municipals que, per la continuïtat del fet imposable, siguin objecte de
padró, matrícula o registre, durant el període que s'inicia amb l'exposició al públic i finalitza transcorregut
1mes a comptar des del dia següent a la data de finalització del període voluntari de pagament.
c) En el cas d'exaccions subjectes al sistema d'autoliquidació, els interessats hauran de formular la
sol·licitud de benefici fiscal en presentar l’autoliquidació corresponent aplicant-hi, amb caràcter
provisional, la bonificació o l'exempció que, segons el seu parer, s’hi escaigui.
En cas que la sol·licitud de benefici fiscal es formulés amb posterioritat a la presentació de
l’autoliquidació, i llevat que la normativa reguladora del tribut de què es tracti ho estableixi altrament, serà
d’aplicació allò que disposa l’article 92è.5 d’aquesta Ordenança.
d) En els casos en que no s’estableixi un règim diferent per part de les ordenances reguladores dels
diferents tributs municipals, les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin quan s’hagi notificat l’inici
d’actuacions inspectores per no haver-se practicat l’autoliquidació o, si s’escau, presentat la corresponent
declaració, s’han de considerar extemporànies i, per tant, no són admissibles
e) En els altres casos, en el termini de recurs a l'Ajuntament de la liquidació practicada.

38

https://bop.diba.cat
Pàg. 38-224
CVE 2020039112

Art. 98è. Interpretació. 1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'han d'interpretar en sentit
estricte. No es poden aplicar a d’altres persones que les taxativament previstes i només per a les seves
obligacions tributàries pròpies i directes. Tampoc es poden estendre a altres supòsits que els
específicament assenyalats.
2. Quan les ordenances respectives declarin l'Estat exempt del pagament dels tributs, aquest benefici
no podrà comprendre les entitats o organismes que, qualsevulla que sigui la seva relació o dependència
amb l'Estat, gaudeixin de personalitat jurídica pròpia i independent i no tinguin reconeguda per la llei cap
exempció especial.

Data 24-12-2020

Art. 97è. Establiment. 1. No es poden concedir altres exempcions, bonificacions o reduccions que les
que la llei hagi autoritzat de manera concreta. La concessió o manteniment dels beneficis fiscals haurà de
respectar la normativa de la Unió Europea.
2. En els actes d'aprovació de plans d'actuació sectorial o instruments de planejament, el Plenari del
Consell Municipal pot establir beneficis fiscals en relació amb els tributs municipals autoritzats per la llei i
sotmesos, en tot cas, als principis de capacitat econòmica i de justícia distributiva.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Secció 3a: Exempcions, bonificacions i reduccions

B

Art. 96è. Altes i baixes: efectes.1. Les altes per declaració dels interessats o descobertes per l’acció
investigadora de l’Administració tributària municipal tenen efectes a partir de la data en què neix l’obligació
de contribuir d’acord amb el que disposa cada ordenança i seran incorporades al padró, la matrícula o el
registre corresponent.
2. Les baixes o alteracions han de ser formulades pels obligats tributaris i comporten l’eliminació o la
rectificació del padró, la matrícula o el registre corresponent, independentment de la comprovació per part
de la inspecció.

A

de les liquidacions i podran presentar, si s’escau, el corresponent recurs d’alçada en el termini d’1 mes a
partir del dia següent a l’acabament del termini anterior, sense perjudici del que també disposa el paràgraf
2n de l’article 188è.2 d’aquesta Ordenança.
En tot cas, l’Administració tributària municipal ha de garantir la confidencialitat de les dades de
caràcter personal, protegides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, així com el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària establert a
l’article 95è de la Llei general tributària.
3. El lloc per a examinar les dades contingudes en els padrons, matrícules o registres en el termini
establert a l’apartat 2n és la seu de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

Secció 4a: Procediments de gestió tributària

d)

El procediment de comprovació de valors.

e)

El procediment de comprovació limitada.

f) El procediment per a la rectificació d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions de dades o
sol·licituds de devolucions.
g)

El procediment per a l’execució de les devolucions tributàries.

h)

El procediment per al reconeixement dels beneficis fiscals de caràcter pregat.

i)

El procediment de comprovació d’obligacions formals.

Art. 101è. Procediment de devolució. 1. El procediment de devolució s’ha d’iniciar mitjançant la
presentació d’una sol·licitud de devolució
2.Quan el procediment de devolució s’iniciï mitjançant la presentació d’una sol·licitud davant
l’Administració tributària municipal el termini per practicar la devolució comença a comptar-se des de la
presentació de la sol·licitud
3. El procediment de devolució acaba per l’acord en què es reconegui o denegui la devolució
sol·licitada, per caducitat o per l’inici d’un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o
d’inspecció.
4. El fet d’haver-se acordat la devolució no impedeix la posterior comprovació de l’obligació tributària
mitjançant els procediments de comprovació o investigació.
5. Quan es tracti d’una devolució d’ingressos indeguts, es liquidaran a favor de l’obligat tributari
interessos de demora en el termes establerts a l’article 32è.2 de la Llei general tributària. Altrament, quan
es tracti d’una devolució derivada de la normativa d’un tribut, es liquidaran interessos de demora a favor
de l’obligat tributari d’acord amb allò previst a l’article 31è.2 de la Llei general tributària i a l’article 125è.2
del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
Art. 102è. Procediment iniciat mitjançant declaració. 1. Quan l’ordenança fiscal de cada tribut així ho
estableixi, la gestió del tribut s’ha d’iniciar mitjançant la presentació d’una declaració per l’obligat tributari
en què manifesti la realització del fet imposable i comuniqui les dades necessàries perquè l’Administració
quantifiqui l’obligació tributària mitjançant la pràctica d’una liquidació provisional.
2. El procediment iniciat mitjançant declaració tributària presentada per l’obligat tributari acaba per
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El procediment de verificació de dades.

Data 24-12-2020

c)
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El procediment iniciat mitjançant declaració.
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b)

Pàg. 39-224

Art. 100è. Procediments de gestió tributària. Són procediments de gestió tributària, entre d'altres, els
següents:
a) El procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o comunicació de dades.
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2. Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions han de comunicar a l'Administració els fets que
impliquen l'extinció del benefici fiscal.
3. El reconeixement dels beneficis fiscals produeix efectes des del moment que estableixi la normativa
aplicable o, en el seu defecte, des del moment de la seva concessió.
4. El reconeixement de beneficis fiscals és provisional quan estigui condicionat al compliment de
condicions futures o a l’efectiva concurrència de determinats requisits no comprovats en l’expedient. La
seva aplicació està condicionada a la concurrència, en tot moment, de les condicions i requisits previstos
a la normativa aplicable.
5. L’incompliment dels requisits exigits per a l’aplicació del benefici fiscal determinarà la pèrdua del dret a
la seva aplicació des del moment que estableixi la normativa específica o, en el seu defecte, des que es
produeixi el citat incompliment, sense necessitat de declaració administrativa prèvia.
6. En la revisió de beneficis fiscals contraris a la normativa de la Unió Europea s’aplicarà el que disposen
els articles 260 a 268 de la Llei general tributària

liquidació provisional o per caducitat, sense perjudici que l’Administració tributària municipal pugui iniciar
de nou aquest procediment, dins el termini de prescripció.
Art. 103è. Procediment de verificació de dades. 1. El procediment de verificació de dades podrà iniciarse en els supòsits següents:
a) Quan la declaració o autoliquidació presentada incorri en defectes formals o errors aritmètics.

c)

Per caducitat, una vegada transcorregut el termini regulat a l’article 104è de la Llei general
tributària sense haver-se notificat la liquidació provisional, sense perjudici que l’Administració
tributària municipal també pugui iniciar de nou aquest procediment dins del termini de prescripció.

d)

Per l’inici d’un procediment de comprovació limitada o d’inspecció que inclogui l’objecte del
procediment de verificació de dades.

5.La verificació de dades no impedeix la posterior comprovació del seu objecte.
Art. 104è. Procediment de comprovació de valors. L’Administració tributària municipal pot procedir a la
comprovació del valor de les rendes, productes, béns i altres elements determinants de l’obligació
tributària, d’acord amb els mitjans assenyalats en l’article 57è de la Llei general tributària i amb els
requisits establerts a l’article 158è del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels
tributs.
Art. 105è. Procediment de comprovació limitada. 1. En aquest procediment, l’Administració únicament
podrà realitzar les actuacions següents de comprovació:
a) Examen de les dades consignades pels obligats tributaris en les seves declaracions i dels
justificants presentats o que es requereixin.
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b)

Per liquidació provisional, la qual ha d’ésser en tot cas motivada, amb referència succinta als fets i
fonaments de dret que s’hi hagin tingut en compte.
Per l’esmena, aclariment o justificació de la discrepància de la dada objecte del requeriment per
part de l’obligat tributari, fent constar aquestes circumstàncies en diligència.

Data 24-12-2020

Quan s’apreciï una aplicació indeguda de la normativa que es desprengui de la mateixa declaració o
autoliquidació presentada o dels justificants aportats.
2. Aquest procediment es pot iniciar:
a) Mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l’Administració tributària municipal disposi
de les dades suficients per a formular-la, perquè en un termini de 10 dies, comptats a partir del dia
següent al de notificació de la proposta, l’interessat pugui presentar al·legacions.
b) Mitjançant requeriment de l’Administració perquè l’obligat tributari aclareixi o justifiqui les
discrepàncies observades o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació.
3. Si no es presenten al·legacions en el termini establert, la proposta de liquidació es convertirà
automàticament en liquidació provisional.
4. El procediment de verificació de dades finalitza d’alguna de les formes següents:
a) Per resolució en què s’indiqui que no procedeix la pràctica de liquidació provisional o en què es
corregeixin els defectes observats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Quan es requereixi l’aclariment o justificació d’alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació
presentada, sempre que no faci referència al desenvolupament d’activitats econòmiques.
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b) Quan les dades declarades no coincideixin amb les contingudes en altres declaracions del mateix
obligat tributari o amb les que obrin en poder de l'Administració tributària municipal.

c) Examen dels llibres, registres i altres documents exigits per la normativa tributària o qualsevol
altre de caràcter oficial, amb excepció de la comptabilitat mercantil, així com de les factures o documents
justificatius de les operacions incloses en els esmentats llibres, registres i documents.
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b) Examen de les dades i antecedents en poder de l’Administració tributària municipal que posin de
manifest la realització del fet imposable o del pressupòsit d’una obligació tributària, o l’existència
d’elements determinants d’aquesta obligació no declarats o diferents dels declarats per l’obligat tributari.

Per l’inici d’un procediment inspector que inclogui l’objecte de la comprovació limitada.

Capítol VIII
ACTUACIONS I PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ
Art. 106è. Funcions i facultats.1. Corresponen a la Inspecció de tributs, les funcions següents:
a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels fets
ignorats per l’Administració.
b)

La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels obligats tributaris.

c)

La comprovació dels requisits exigits per a l’obtenció de beneficis fiscals i devolucions tributàries.

d) La realització d’actuacions de verificació de dades, comprovacions de valors, comprovació
limitada i d’obtenció d’informació relacionada amb l’aplicació dels tributs o preus públics.
e) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
f) La informació, als obligats tributaris, sobre els seus drets i obligacions tributàries i la manera
d’acomplir-les, amb motiu de les actuacions inspectores.
g)
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c)
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b) Per caducitat, transcorregut el termini de 6 mesos des de l’inici del procediment, sense notificació
de la resolució expressa. En aquest cas, l’Administració pot iniciar novament aquest procediment dintre
del termini de prescripció.
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2. Les actuacions de comprovació limitada s’han d’iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan competent.
L’inici de les actuacions de comprovació limitada s’ha de notificar als obligats tributaris mitjançant
comunicació que d’especificar el tribut o preu públic objecte de comprovació, període, naturalesa i abast
d’aquestes actuacions i els ha d’informar dels seus drets i obligacions en el decurs d’aquest procediment
de comprovació.
Quan les dades en poder de l’Administració tributària municipal siguin suficients per a formular la
proposta de liquidació, el procediment pot iniciar-se mitjançant la notificació d’aquesta proposta.
3. El procediment de comprovació limitada finalitza:
a) Per resolució expressa que ha d’incloure la liquidació provisional o, en el seu cas, manifestació
expressa de la improcedència de regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació
realitzada. L’Administració no pot efectuar una nova regularització en relació amb el mateix objecte
comprovat, excepte quan en un procediment de comprovació limitada o d’inspecció posterior es
descobreixin fets o circumstàncies noves que resultin d’actuacions diferents de les realitzades i
especificades en la resolució.

A

Tot i el previst en el paràgraf anterior, quan en el curs del procediment l’obligat tributari aporti, sense que
hi hagi un requeriment previ a l’efecte, la documentació comptable que entengui pertinent a l’objecte
d’acreditar la comptabilització de determinades operacions, l’Administració podrà examinar aquesta
documentació només als efectes de constatar la coincidència entre el que figuri en la documentació
comptable i la informació que disposi l’Administració Tributària.
L’examen d ela documentació a que es refereix el paràgraf anterior no impedirà ni limitarà la ulterior
comprovació de les operacions a que la mateixa es refereix en un procediment d’inspecció.
d) Requeriments a tercers per tal que aportin la informació que estan obligats a subministrar,
excepte informació sobre moviments financers.

L’assessorament i informe als altres òrgans de l’administració municipal.

2. Quan les actuacions inspectores ho requereixin, el personal municipal que desenvolupa funcions
d’inspecció, pot entrar en les finques, locals de negoci i altres establiments o llocs en els quals es
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h) Totes les altres funcions que s’estableixin en d’altres disposicions o li siguin encomanades per les
autoritats competents.

b) Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim
especial de grups d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora. Quan es realitzin
actuacions inspectores amb diverses persones o entitats vinculades d’acord amb allò establert en
l’article 18 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l’Impost de Societats, la concurrència de les
circumstàncies previstes en aquesta lletra en qualsevol d’ells determinarà l’aplicació d’aquest termini
als procediments d’inspecció seguits amb tots ells. El termini de durada del procediment que es
refereix aquest apartat podrà ampliar-se en els terminis assenyalats en els apartats 4 i 5 de l’article
150 de la Llei General Tributària.
El termini del procediment inspector es comptarà des de la data de notificació a l’obligat tributari del seu
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Art. 107è. Procediment d’inspecció. 1. El procediment d’inspecció té per objecte comprovar i investigar
el compliment de les obligacions tributàries i procedir, si s'escau, a la regularització de la situació tributària
de l’obligat, mitjançant la pràctica de les liquidacions que corresponguin.
2. El procediment pot iniciar-se d’ofici, mitjançant comunicat a l’obligat tributari amb la informació sobre
la naturalesa i l’abast de les actuacions. Les actuacions del procediment d’inspecció poden tenir caràcter
general o parcial, d’acord amb l’article 148è de la Llei general tributària. Tot obligat tributari, quan sigui
objecte d'inspecció de caràcter parcial, pot sol·licitar que aquesta inspecció tingui caràcter general
respecte del tribut i períodes afectats.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció han de concloure en el termini de 18 mesos amb
caràcter general. Aquest termini podrà ampliar-se fins a 27 mesos quan concorri alguna de les següents
circumstàncies en qualsevol de les obligacions tributàries o períodes objecte de comprovació:
a) Que la xifra anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per a auditar els seus
comptes.
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desenvolupin activitats o explotacions sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna prova.
Quan la persona sota la custòdia de la qual es trobin aquests llocs s’oposi a l’entrada dels funcionaris
de la Inspecció, caldrà autorització escrita de l’Alcalde i per delegació seva del/de la Tinent d’alcalde de
l’Àrea d’economia, empresa i ocupació.
Quan es tracti del domicili constitucionalment protegit de l’obligat tributari, caldrà autorització judicial.
3. Els obligats tributaris han d’atendre la Inspecció i li han de prestar la col·laboració deguda en el
desenvolupament de les seves funcions.
L’obligat tributari que sigui requerit per la Inspecció ha de personar-se, ell mateix o mitjançant
representant, en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i ha d’aportar o tenir a
disposició de la Inspecció la documentació i altres elements sol·licitats. En el moment de la
compareixença, serà redactada diligència que signaran conjuntament el compareixent i l’inspector, en la
que es recollirà la identificació del compareixent, en el seu cas, la condició de representant o autoritzat per
part del subjecte obligat; els canals de comunicació, la documentació aportada i totes aquelles altres
circumstàncies que resultin rellevants. En el mateix acte, per tal de facilitar l’obligació referida en el primer
paràgraf, l’inspector i el compareixent podran acordar una adreça electrònica que serveixi per a tot tipus
de comunicacions durant la substanciació de l’expedient, mitjançant la qual puguin ésser aportats
documents addicionals, així com formulats requeriments complementaris i noves citacions per part de
l’Administració, àdhuc la comunicació de la proposta de regularització.
Excepcionalment i de manera motivada, la Inspecció pot requerir la compareixença personal de
l’obligat tributari quan la naturalesa de les actuacions a realitzar així ho requereixi.
4.El pla d’inspecció, que s’integra en el Pla de control tributari a què es refereix l’article 88è d’aquesta
Ordenança, comprèn les estratègies i objectius generals de les actuacions inspectores i es concreta en
programes sobre sectors econòmics, àrees d’activitat, supòsits de fet i d’altres, d’acord amb els quals els
òrgans inspectors han de desenvolupar la seva activitat. Aquest pla s’aprova pel gerent de l’Institut
Municipal d’Hisenda i té caràcter reservat.
5. Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció s’han d’ajustar a la Llei general tributària, al
Reglament de desenvolupament i a totes les altres disposicions que hi siguin d’aplicació.
6. Els funcionaris que realitzen funcions d’Inspecció són considerats agents de l’autoritat i han
d’acreditar la seva condició, si són requerits per a fer-ho, fora de les oficines públiques.
Les autoritats públiques han de prestar la protecció i l’auxili necessari als funcionaris per a l’exercici de
les funcions d’inspecció.
7. Un cop finalitzades l’entrada i reconeixement judicialment autoritzats, es comunicarà a l’òrgan
jurisdiccional que les va autoritzar, les circumstàncies, incidències i resultats.

c) Quan sigui necessari efectuar estimacions, valoracions o mesuraments de dades, elements o
característiques rellevants per a l’obligació tributària, que no es puguin quantificar de forma certa.
En aquests supòsits, l’Administració tributària municipal, mitjançant un acord amb el subjecte tributari,
previ a la liquidació del deute tributari, pot concretar aquella aplicació, l’apreciació d’aquells fets o
l’estimació, valoració o mesurament.
Tanmateix, per subscriure un acta amb acord és necessari, d’una banda, l’autorització de l’Inspector
en cap, i d’altra, garantir el cobrament de les quantitats que puguin derivar-se de l’acta mitjançant la
constitució d’un dipòsit, aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat
d’assegurança de caució, de quantia suficient per garantir el cobrament de les quantitats que puguin
derivar-se de l’acta.
Confirmades les propostes, el dipòsit realitzat s’aplica al pagament d’aquestes quantitats. Si s’ha
presentat aval o certificat d’assegurança de caució, l’ingrés s’ha de realitzar en el termini establert a
l’apartat 1, lletra b), de l’article 43è d’aquesta Ordenança o en el termini o terminis fixats a l’acord
d’ajornament o fraccionament que l’Administració tributària municipal hagués atorgat amb les referides
garanties i que l’obligat al pagament hagués sol·licitat amb anterioritat a la finalització del termini establert
a l’esmentat apartat de l’article 43è d’aquesta Ordenança.
La tramitació de les actes amb acord i les limitacions pel que fa a la revisió de la liquidació o la sanció
derivades de l’acord són les establertes a l’article 155è de la Llei general tributària.
5. Tractant-se de les actes de conformitat o de disconformitat, amb caràcter previ a la signatura de
l’acta, s’ha de concedir audiència a l’interessat perquè al·legui allò que convingui al seu dret.
Quan l’obligat tributari o el seu representant manifestin la seva conformitat amb la proposta de
regularització que formuli la Inspecció, s’ha de fer constar expressament aquesta circumstància en l’acta.
Quan l’obligat tributari o el seu representant manifestin la seva disconformitat amb la proposta de
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b) Quan resulti necessària l’apreciació dels fets determinants per a la correcta aplicació de la norma
al cas concret.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 108è. Actes d’Inspecció. 1. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la
finalitat de recollir els resultats de les actuacions inspectores de comprovació i investigació. Poden
proposar la regularització de la situació tributària o declarar-la correcta.
2. Les actes tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que en motiven la
formalització, llevat que s’acrediti el contrari. Els fets acceptats per l’obligat tributari es presumeixen certs i
només podran rectificar-se mitjançant prova que hagi existit error de fet.
Les actes d’inspecció no poden ser objecte de recurs o reclamació economicoadministrativa, sense
perjudici dels que procedeixin contra les liquidacions tributàries que en resultin.
3. A efectes de la seva tramitació, les actes es classifiquen en actes amb acord, actes de conformitat i
actes de disconformitat.
4. Es pot estendre acta amb acord en els supòsits següents:
a) Quan per a l’elaboració de la proposta de regularització hagi de concretar-se l’aplicació de
conceptes jurídics indeterminats.

B

inici fins que es notifiqui o s’entengui notificat l’acte administratiu resultant del mateix. A efectes d’entendre
acomplerta l’obligació de notificar i de computar el termini de resolució serà suficient acreditar que s’ha
realitzat un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució. En la comunicació d’inici del
procediment inspector s’informarà a l’obligat tributari del termini que li resulti aplicable. En el cas que les
circumstàncies a les que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior s’apreciïn durant el desenvolupament
de les actuacions inspectores el termini serà de 27 mesos, comptats des de la notificació de la
comunicació d’inici, cosa que es posarà en coneixement de l’obligat tributari.
El termini serà únic per a totes les obligacions tributàries i períodes que constitueixin l’objecte del
procediment inspector, encara que les circumstàncies per a la determinació del termini només afectin a
algunes de les obligacions o períodes inclosos en el mateix, excepte en el cas de desagregació previst en
l’apartat 3 de l’article 150 de la Llei General Tributària.
A efectes del còmput del termini del procediment inspector no serà d’aplicació allò que disposa l’apartat 2
de l’article 104 de la Llei General Tributària respecte dels períodes d’interrupció justificada ni de les
dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració.
4. S’entenen finalitzades les actuacions del procediment d’inspecció en la data en la qual es notifiqui o
s’entengui notificat l’acte administratiu que resulti de les actuacions.
5. Les actuacions de la Inspecció es documenten en comunicacions, diligències, informes i actes.

d)

Els càlculs i les estimacions efectuats d’acord amb els punts anteriors.

2. L'aplicació del règim d'estimació indirecta no requereix cap acte administratiu previ que el declari,
però en els recursos i les reclamacions que s’interposin contra els actes i liquidacions resultants pot
plantejar-se la procedència de l’aplicació del règim d’estimació indirecta.
3. Les dades, documents o proves relacionats amb les circumstàncies que van motivar l’aplicació del
mètode d’estimació indirecta únicament poden ser tinguts en compte en la regularització o en la resolució
dels recursos o reclamacions que s'interposin contra la regularització en els supòsits següents:
a) Quan s’aportin amb anterioritat a la proposta de regularització. En aquest cas, el període
transcorregut des de l’apreciació de les esmentades circumstàncies fins a l’aportació de les dades,
documents o proves no s’ha d’incloure en el còmput del termini de resolució del procediment inspector.
b) Quan l’obligat tributari demostri que les dades, documents o proves presentats amb posterioritat a
la proposta de regularització van ser d’impossible aportació al procediment. En aquest cas, s’ha d’ordenar
la retroacció de les actuacions al moment en què es van apreciar les esmentades circumstàncies.

B

Art. 110è. Conflicte en l’aplicació de la norma tributària. 1. S’ha d’entendre que existeix conflicte en
l’aplicació de la norma tributària quan s’eviti totalment o parcialment la realització del fet imposable o es
redueixi la base o el deute tributari mitjançant actes o negocis, els quals siguin notòriament artificiosos o
impropis per a la consecució del resultat obtingut i dels quals no resultin altres efectes jurídics o
econòmics diferents de l’estalvi fiscal i dels efectes que s’haguessin obtingut amb els actes o negocis
usuals o propis.
2. Quan la Inspecció estimi que poden concórrer les circumstàncies assenyalades per a la
declaració del conflicte, ho ha de comunicar a l’interessat per tal que, en el termini de 15 dies, presenti
al·legacions i aporti o proposi les proves que consideri escaients.
Rebudes les al·legacions i practicades les proves, s’ha de remetre tot l’expedient a una Comissió
consultiva, l’informe favorable és necessari per a la declaració del conflicte. Aquesta Comissió està
constituïda per dos membres de l’Ajuntament, amb la qualificació tècnica jurídica adequada per a
l’exercici de les funcions atribuïdes, un dels quals actua com a president, i per dos representats de
l’Institut Municipal d’Hisenda.
3. A l’informe preceptiu per a la declaració del conflicte en aplicació de la norma tributària a què fa
referència l’apartat anterior, li és d’aplicació el que disposa l’article 159è de la Llei 58/2003, general
tributària, i l’article 194è del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels
tributs.
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La justificació dels mitjans escollits per determinar-ne les bases.
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La situació de la comptabilitat i dels registres obligatoris de l’obligat tributari.

Data 24-12-2020

b)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 109è. Aplicació del mètode d’estimació indirecta.1. En cas que el règim d'estimació indirecta de
bases tributàries resulti aplicable, la Inspecció d'Hisenda Municipal ha d'annexar a les actes incoades per
regularitzar la situació tributària dels subjectes passius, un informe raonat sobre:
a) Les causes determinants de l'aplicació del règim d'estimació indirecta.

A

regularització i de liquidació contingudes a l’acta o es neguin a subscriure-la o no compareguin en la data
assenyalada per a la seva signatura, s’ha d’estendre acta de disconformitat amb constància d’aquestes
circumstàncies i s’hi ha d’adjuntar l’informe de l’inspector, exposant els fonaments de dret en què es
recolza la proposta de regularització. L’obligat tributari pot formular al·legacions, dins del termini de 15
dies, des de la data en què s’hagi estès l’acta o des de la seva notificació, davant l’inspector en cap, el
qual ha de resoldre sobre la liquidació que procedeixi.
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Capítol IX
ACTUACIONS I PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ

Quan se sol·liciti una suspensió.

2. L'Administració tributària municipal, en el supòsit de resoldre la procedència del procediment de
cobrament, ha de liquidar els interessos de demora establerts a l’article 14è.
Art. 113è. Competència per al cobrament.1. Els òrgans de l’Administració tributària municipal són els
òrgans competents per cobrar els deutes, la gestió dels quals tenen atribuïda.
2. Són entitats col·laboradores en la recaptació municipal les entitats financeres que l’Ajuntament
autoritzi per a exercir aquesta col·laboració.
3. Els cobraments practicats per òrgans, entitats o persones no competents no alliberen de l'obligació
de pagament, sense exclusió de les responsabilitats de tota mena en què el perceptor no autoritzat pot
incórrer. L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat en els casos d'usurpació de la funció recaptatòria.
Secció 2a: Mitjans de pagament
Art. 114è. Pagament en efectiu i enumeració de mitjans de pagament. 1. El pagament dels deutes i
sancions tributàries, així com d’altres ingressos de dret públic, que s’hagi de realitzar en efectiu podrà
efectuar-se en diners de curs legal.
Així mateix, es podrà realitzar per algun dels següents mitjans de pagament, amb els requisits i
condicions que per cadascun d’ells s’estableixi en aquesta ordenança:
a) Domiciliació bancària.
b) Targeta bancària.
c) Transferència bancària.
d) Xec bancari.
e) Qualsevol altre que s’autoritzi per l’òrgan municipal competent.
2. El pagament en espècie només s’admet quan la llei ho permet i, en tot cas, restringit als béns integrants
del patrimoni historicoartístic.
3. El pagament telemàtic dels tributs, preus públics i altres recursos de naturalesa pública es podrà fer
mitjançant targeta bancària o càrrec al compte corrent, d’acord amb l’annex I i II de l’Ordenança municipal
reguladora de l’administració electrònica.
4. El pagament en efectiu d'un deute s’entén fet, als efectes alliberadors, en la data en què es fa l'ingrés del
seu import a les caixes dels òrgans competents previstos a l'article 113è de la present Ordenança.
No obstant això, quan el pagament es realitza a través d'alguna de les entitats col·laboradores
autoritzades, el lliurament a l’obligat tributari del justificant de l'ingrés l'allibera des de la data que es
consigni en el justificant i per l'import assenyalat.
Des d'aquell moment, i per l’import corresponent, resta l’entitat col·laboradora obligada davant
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Quan se sol·licitin ajornaments o fraccionaments.

Data 24-12-2020

b)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 112è. Paralització cautelar.1. L'Administració tributària municipal pot paralitzar les actuacions
recaptatòries en els casos següents:
a) Quan se sol·liciti una compensació de deutes.

B

Art. 111è. Disposició general.1. La gestió recaptatòria de la Hisenda municipal consisteix en l’exercici
de la funció administrativa conduent al cobrament dels deutes i sancions tributàries i altres recursos
municipals de naturalesa pública que hagin de satisfer els obligats al pagament.
A aquests efectes, tots els crèdits de naturalesa pública municipal es denominen deutes i es
consideren obligades al pagament les persones o entitats a les quals l’Administració tributària municipal
exigeix l’ingrés de la totalitat o part d’un deute.
2. La gestió recaptatòria pot realitzar-se en període voluntari o executiu.
3. El procediment recaptatori només se suspèn per les raons i en els casos expressament previstos en
la llei.

A

Secció 1a: Normes generals

d) Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la Província,
s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats.
3. Els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de la domiciliació. El rebut
justificant de l’ingrés és el que expedeix l’entitat financera en què es trobi domiciliat el pagament. Aquest
justificant no tindrà validesa en el cas que l’obligat al pagament hagi donat ordre de retrocedir el càrrec
financer a la seva entitat bancària, dintre dels terminis i condicions, establerts a la Llei 16/2009, de 13 de
novembre, de serveis de pagament.
Quan per motius no imputables a l’obligat al pagament no es realitzi el càrrec en compte dels rebuts
domiciliats o es realitzi fora de termini, no se li exigiran ni recàrrecs, ni interessos de demora, ni sancions,
sense perjudici dels interessos de demora que, en el seu cas, correspongui liquidar i exigir a l’entitat
responsable de la demora en l’ingrés.
4.L’impagament dels rebuts domiciliats per causes imputables a l’obligat tributari originarà la baixa de
la domiciliació, sense necessitat que l’administració tributària li notifiqui la baixa esmentada.
5. L’Administració tributària municipal procedirà a la recaptació dels rebuts domiciliats impagats per la
via de constrenyiment.
6. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic del
impost sobre béns immobles gaudiran d’un fraccionament del deute en quatre terminis. Les dades de
càrrec en compte de cada termini figuraran en el calendari de cobrament anual.
Art. 116è. Domiciliacions durant el període voluntari.
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Comptes IBAN amb denominació inicial “ES”:
•
Per via telemàtica al portal de tràmits del web municipal.
•
Mitjançant comunicació telefònica als serveis municipals d’atenció al ciutadà
•
En ambdós casos, se li remetrà al ciutadà el “Mandat de Domiciliació” per ser revisat i
retornat a l’Ajuntament signat pel titular del compte de càrrec.
L’Ajuntament no activarà la domiciliació fins no rebre l’original d’aquest document degudament
signat.
− Comptes IBAN amb denominació inicial diferent a “ES”:
•
Mitjançant instància dirigida a l’Institut Municipal d’Hisenda, indicant el compte IBAN a
on es vol domiciliar el rebut i les següents dades del banc a on es vol domiciliar:
o Nom social, adreça i el codi SWIFT/BIC.També l’adreça a on vol que se li enviï
el “Mandat de Domiciliació”.
Se li remetrà al ciutadà el “Mandat de Domiciliació”, per ser revisat signat i
retornat a l’Ajuntament pel titular del compte de càrrec.
L’Ajuntament no activarà la domiciliació fins no rebre l’original d’aquest
document degudament signat.
c) La domiciliació ha de ser ordenada a través d’entitats financeres autoritzades a operar en els països
a on sigui d’obligada aplicació la normativa SEPA: Unió Europea ( inclou Mònaco i San Marino),
Suïssa, Noruega i Liechtenstein.
c) Respecte als rebuts de cobrament periòdic, la domiciliació té una validesa indefinida, mentre
l'ordenant no n'indiqui l'anul·lació o el trasllat a un altre compte o entitat i ho posi en coneixement de
l'Institut Municipal d'Hisenda pels mitjans indicats a l’apartat b).

CVE 2020039112

−

Data 24-12-2020

La sol·licitud de domiciliació es pot formalitzar de les maneres següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)

B

Art. 115è.Domiciliació bancària. 1. L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts de
caràcter periòdic en un compte del qual és titular o en un compte d'un altre titular que, no essent l’obligat,
autoritzi el pagament.
2. La domiciliació s’ha d’ajustar als requisits següents:
a) Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins 1mes abans de l’inici del període
voluntari de cobrament.

A

l’Administració tributària municipal, excepte que pugui provar-se de forma fefaent la inexactitud de la data
o de l’import que consti en la validació del justificant.
5. En el document justificatiu de l'ingrés emès per l'Administració tributària municipal o entitat
col·laboradora sempre han de quedar enregistrades la data i la referència del pagament autoritzat.

b) Ser ordenades a través d'entitats financeres inscrites en els registres oficials i autoritzades per
operar a l'Estat.
c)

Ser datades en el mateix dia de l'ordre.

d) Tenir especificats el concepte o conceptes del deute a què corresponen mitjançant, si és possible,
el número de rebut.
e) Tenir consignats el nom i cognoms complets i el NIF de l'ordenant i el nom de la persona jurídica,
si s’escau.
f) Simultàniament, i per correu certificat, l'ordenant ha de trametre les declaracions, liquidacions o
notificacions que pertoquin, amb expressió de la data de la transferència, l'import i l'entitat bancària
intermediària en l'operació.
3. Efectuada l’entrada de l’import corresponent en l’entitat que presti el servei de caixa, i també la
declaració o la notificació de la liquidació que l'origina, l’Administració tributària municipal ha de tornar a
l’obligat al pagament la declaració amb la diligència de pagament o l'exemplar de la notificació amb el
document acreditatiu d'aquest pagament.
4. Les comissions bancàries o despeses que origina l'ús d'aquest mitjà de pagament han de ser
sempre a càrrec de l’obligat al pagament.
5. L’obligat al pagament quedarà alliberat en el moment en què l’import corresponent hagi tingut
entrada a l’entitat que, en el seu cas, presti el servei de caixa, sempre i quan hagi complert els requisits
establerts al punt 1 i els enumerats a les lletres a) i f) de l’apartat 2.
La transferència no tindrà efectes alliberatoris sobre el deute fins a la data de compliment de tots els
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Art. 118è. Transferència bancària.1. Serà admissible el pagament mitjançant transferència bancària a
algun dels comptes municipals únicament en aquells supòsits que els òrgans municipals competents ho
comuniquin expressament i per escrit a l’obligat al pagament.
2. Han de reunir els requisits següents:
a) Ser nominatives a favor de l'Ajuntament de Barcelona i abonables en els comptes corrents en què
l'Ajuntament consti com a únic titular i únicament en aquells supòsits en què els òrgans municipals
competents així ho comuniquin a l’obligat al pagament.

Data 24-12-2020

La inadmissibilitat de les ordres de retrocessió dels pagaments ho seran sense perjudici que l’interessat
pugui instar, en el seu cas, el corresponent procediment de devolució d’ingressos indeguts.
4. En el cas de pagament amb targeta efectuat per telèfon s’estableix un límit màxim de 3.000€ per
rebut per poder fer ús d’aquest mitjà de pagament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Operacions fetes per telèfon en els casos en què el titular de la targeta sigui coincident amb el
del deute tributari.

B

Art. 117è. Pagament amb targeta bancària.1. El portal de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament, com
també el calendari de cobraments que es publica cada any al Butlletí Oficial de la Província, han d’indicar per a
cada exercici quines targetes es poden utilitzar per fer el pagament.
2. Es pot fer efectiu el pagament amb targeta bancària per Internet, mitjançant trucada als telèfons
municipals d’atenció ciutadana i a les oficines d’atenció al ciutadà.
3. L’obligat tributari queda alliberat del deute tributari només en el cas que el pagament per targeta
sigui autoritzat per l’intermediari financer, llevat dels casos en què el titular de la targeta hagi donat ordre
de retrocessió del pagament a la seva entitat financera, seguint els protocols establerts per aquests casos
pels intermediaris financers.
No seran admissibles ordres de retrocessió del pagament per:
- Operacions fetes al web i als quioscs.

A

Si es domicilia el rebut de cobrament periòdic durant el període voluntari de cobrament, el càrrec en
compte s’efectuarà a les dates assenyalades al calendari de cobraments per aquests casos específics, i
per l’import íntegre de la quota.
Així mateix, la domiciliació es mantindrà per exercicis posteriors, amb les mateixes condicions exposades
a l’article 115è d’aquesta Ordenança. Finalitzat el període voluntari de cobrament dels rebuts no
domiciliats, qualsevol alta de domiciliació tindrà efectes a partir de l’any següent.

requisits esmentats anteriorment, meritant-se, si escau, els recàrrecs d’executiva i interessos de demora
corresponents.
6. L’Administració municipal establirà, si s’escau, les condicions per a utilitzar aquest mitjà de
pagament per via telemàtica.

Secció 3a: Ajornament i fraccionament del pagament
Art. 120è. Competència i terminis. 1. L'òrgan competent per a concedir els ajornaments i
fraccionaments és el gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda.
2. Es pot ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tributaris i d’altres de naturalesa pública, la
titularitat dels quals correspongui a l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen els articles 65è i 82è de la
Llei general tributària.
3. No podran ser objecte d’ajornament ni fraccionament els deutes tributaris que, en cas de concurs
de l’obligat tributari, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.
4. Un cop liquidat i notificat el deute, l'Institut Municipal d'Hisenda pot ajornar o fraccionar el pagament,
prèvia sol·licitud dels obligats quan la seva situació econòmica financera els impedeixi transitòriament fer
el pagament dels seus deutes:
Els fraccionaments es concediran per un període màxim de cinc anys.
Els ajornaments es concediran per un període màxim de sis mesos.
Dins d’aquests períodes els terminis de pagament seran fixats definitivament per l’òrgan competent per
l’atorgament del fraccionament o l’ajornament en atenció a la situació econòmica i personal acreditada pel
sol·licitant.
5. En tot cas, les quantitats el pagament de les quals s'ajorni o fraccioni han de meritar l'interès de
demora. Això no obstant, quan es garanteix el deute en la seva totalitat mitjançant un aval solidari d’entitat
de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant un certificat d’assegurança de caució, l’interès de
demora exigible és l’interès legal que correspongui fins a la data del seu ingrés.
6. No s’exigeix interès de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes
de venciment periòdic i notificació col·lectiva domiciliats, ni en els que se sol·licitin en període voluntari,
sempre que es domiciliï els futurs exercicis i quan el pagament es produeixi en el mateix exercici de la
seva meritació, en les dates indicades al calendari de cobraments.
Art. 121è. Sol·licitud.1. Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris i altres de
dret públic es poden presentar en el període voluntari d’ingrés o, si aquest ha finalitzat, en el període
executiu.
La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament en període voluntari impedeix l’inici del
període executiu, però no la meritació de l’interès de demora en els termes de l’article 120è d’aquesta
Ordenança. Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament en període executiu es poden presentar fins al
moment en què es notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats.
2. Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament han de contenir, necessàriament, les dades següents:
a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número d'identificació fiscal i domicili fiscal
del sol·licitant i, si s’escau, de la persona que el representi.
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2. L’obligat al pagament queda alliberat per l’import satisfet, quan el xec es faci efectiu. En aquest
supòsit, té efectes des de la data en què hagi tingut entrada en la caixa corresponent.
3. Aquest mitjà de pagament queda restringit als pagaments que s’efectuïn mitjançant les entitats
financeres col·laboradores.
En el supòsit de produir-se incidències a l’hora de fer el pagament amb xec bancari o conformat a una de
les entitats financeres col·laboradores, l’obligat tributari ho comunicarà a l’Institut Municipal d’Hisenda de
Barcelona, qui li indicarà en quina Oficina pot fer el pagament amb xec bancari.

CVE 2020039112

Tenir consignat el nom i cognoms del signant, i el nom de la persona jurídica, si s’escau. En cas
que el xec sigui estès per mitjà d'un apoderat, el nom complet del titular del compte corrent o
llibreta d'estalvi ha de figurar en avantsignatura.

Data 24-12-2020

c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estar enregistrats o certificats per l’entitat emissora, en data i forma.

B

b)

A

Art. 119è. Xecs. 1. Els xecs per satisfer un deute han de complir, a més dels requisits generals exigits
per la legislació mercantil, les característiques següents:
a) Ser nominatius a favor de l'Ajuntament de Barcelona i barrats.

f)

Mandat de domiciliació bancària que ha d’anar signat pel titular del compte.

g)

Lloc, data i signatura del sol·licitant.

h) Indicació que el deute respecte del qual se sol·licita l’ajornament o el fraccionament no té el
caràcter de crèdit contra la massa en cas que el sol·licitant estigui en procés concursal.
3.En cas de representació, s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà vàlid en Dret que permeti deixar
constància de la mateixa.
4. A la sol·licitud d’ajornament o fraccionament s’ha d’acompanyar la documentació a què fan
referència els paràgrafs de l’article 46è del Reial Decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament general
de recaptació.
5. Les persones físiques poden escollir efectuar la sol·licitud del fraccionament presencialment a
l’Institut Municipal d’Hisenda, a través del portal de tràmits del web municipal o del canal d’atenció
telefònica.
6. Els professionals de la gestió (gestories, assessories, etc.), les empreses i demés entitats han de fer
la sol·licitud del fraccionament a través d’Internet.
7. En els supòsits que s’hagin de demanar condicions especials respecte als terminis o garanties la
formalització es farà presencialment a l’Institut Municipal Hisenda.
Art. 122è. Inadmissió de sol·licituds d’ajornament i fraccionament.1. No s’admeten les sol·licituds
d’ajornament i fraccionament en els supòsits següents:
a) Quan el deute hagi de ser declarat mitjançant autoliquidació i aquesta no ha estat presentada amb
anterioritat o conjuntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.
En aquells supòsits en els quals la concurrència de les circumstàncies previstes en aquest paràgraf es
posi de manifest una vegada iniciada la tramitació de la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, aquesta
última queda sense efecte de forma automàtica, i s’ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan
jurisdiccional la presentació de l’esmentada sol·licitud.
b) Quan l’autoliquidació s’hagi presentat havent-se iniciat amb anterioritat un procediment d’inspecció
que hagi quedat suspès d’acord amb el que preveu l’article 150.3.a) de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, sempre que la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es refereixi a
conceptes i períodes afectats per la causa de suspensió respecte dels quals s’hagi remès
coneixement a la jurisdicció competent o al Ministeri Fiscal.
2. La presentació de sol·licituds d’ajornament o fraccionament que siguin reiteració d’altres anteriors
que han estat objecte de denegació prèvia implica la seva inadmissió quan no continguin modificacions
substancials respecte de la sol·licitud prèviament denegada i, en particular, quan l’esmentada reiteració
tingui per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.
3. La inadmissió implicarà que la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es tingui per no presentada a
tots els efectes.
4. Contra l’acord d’inadmissió es pot interposar recurs d’alçada amb caràcter de reposició.
Art.123è. Procediment. 1. L’Institut Municipal d’Hisenda ha de comprovar les sol·licituds presentades i
ha de requerir, si s’escau, la documentació complementària adient.
2. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds d'ajornament i fraccionament és de 6 mesos.
Transcorregut aquest termini sense que hagin estat resoltes de manera expressa, les sol·licituds s'han
d'entendre desestimades, als efectes d’interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.
3. Quan la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es presenti en període voluntari, si al final d'aquest
termini està pendent de resolució, no s’ha de dictar la provisió de constrenyiment.
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Garantia que s'ofereix conforme el que disposa l’article 82è de la Llei general tributària.
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e)
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Causa que motiva la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.

Data 24-12-2020

d)
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Terminis i condicions de l’ajornament o fraccionament que se sol·licita.

B

c)

A

b) Identificació del deute tributari l’ajornament o fraccionament del qual se sol·licita, amb indicació de
l'import, el concepte, la data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari o la referència
comptable. Quan es tracti de deutes que s'hagin de satisfer mitjançant autoliquidació, s'hi ha d'adjuntar el
model oficial de l'autoliquidació degudament formalitzat.

Quan el deute estigui en període executiu, la garantia ha de cobrir l’import ajornat, incloent-hi el
recàrrec del període executiu corresponent, els interessos de demora que generi l’ajornament, més un
5 per cent de la suma de les dues partides.
5. En els fraccionaments es poden constituir garanties parcials i independents per a cadascun dels
terminis.
6. La suficiència econòmica i jurídica de les garanties s’ha d’apreciar de conformitat amb allò que
estableix l’article 48è apartat 4t del Reglament general de recaptació.
7. La vigència de la garantia constituïda mitjançant aval o certificat d’assegurança de caució ha
d’excedir si més no en 6 mesos al venciment del termini o terminis garantits.
Art. 125è.Aval. Les garanties instrumentades mitjançant aval, sigui bancari o personal, han de reunir
els requisits següents:
a) L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa dels beneficis
d'excussió i a pagar al primer requeriment de l'Institut Municipal d'Hisenda.
b)

L'aval ha de ser de durada indefinida, i serà vigent fins la cancel·lació del deute.

c)

L’aval s’ha de constituir davant fedatari públic.

d) El nom, cognoms i NIF de la persona avalada han de coincidir amb els del titular del deute
fraccionat. El beneficiari de l’aval ha d’ésser l’Ajuntament de Barcelona.
e)

Els avals bancaris han d’estar inscrits al registre oficial d’avals de l’entitat avaladora.

Art. 126è. Garanties no dineràries. 1.En els supòsits de garantia real no dinerària, cal indicar, en
paràgrafs separats i diferenciats, la naturalesa, les característiques, la valoració, la descripció jurídica i,
segons sigui procedent, la descripció física, tècnica, econòmica i comptable dels béns aportats en
garantia, amb el detall suficient perquè pugui ser examinada i, si s’escau, constituïda, sense altres
aclariments, modificacions o ampliacions. S'han d'adjuntar els documents que fonamentin les indicacions
de l'interessat i, en especial, una valoració dels béns oferts en garantia, feta per professionals o
empreses, especialitzats i independents.
2. En els casos en què la garantia sigui una penyora sense desplaçament, el seu titular en serà
nomenat dipositari amb els efectes previstos a la normativa vigent.
Art. 127è. Dispensa de garanties.1. Si el deute total a fraccionar és inferior a 30.000 € i el període màxim
de duració del fraccionament és de tres anys no s’exigirà cap garantia.
Tampoc no s’exigirà cap garantia quan el deute que es vol ajornar sigui inferior a 30.000 €.

50

https://bop.diba.cat
Pàg. 50-224

3. No s’ha d’exigir cap garantia quan el sol·licitant sigui una Administració pública.
4. La garantia ha de cobrir l'import del deute en període voluntari i dels interessos de demora que es
prevegi que es meritaran, incrementats tots dos conceptes en un 25%.
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c) Una penyora, amb o sense desplaçament, només per a fraccionaments de deutes en període
executiu.

Data 24-12-2020

Una hipoteca mobiliària.
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b)

B

Art. 124è Garanties.1. Com a regla general, el sol·licitant ha d'oferir una garantia de pagament en
forma d'aval prestat per bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit o societats de garantia recíproca
autoritzats per a operar en tot l'Estat.
2. Quan es justifiqui la impossibilitat d'obtenir l'aval esmentat, l'interessat pot oferir com a garanties de
pagament les següents:
a) Una hipoteca immobiliària.

A

Quan es presenti en període executiu, s’han de suspendre cautelarment les actuacions recaptatòries
fins a la resolució de la sol·licitud, però si consta iniciat l’embargament de béns, i feta l’anotació en el
registre públic corresponent, aquesta inscripció registral es mantindrà.
4. L'atorgament d'un fraccionament no pot comportar la devolució d'ingressos ja recaptats, els quals
tindran sempre la consideració de pagament a compte.

2. En el supòsit que el contribuent demostri de manera fefaent una escassa capacitat econòmica o
solvència patrimonial, es pot tramitar la sol·licitud sense garanties. En aquest cas, s'ha d'aportar la
documentació següent:
a) Declaració responsable que manifesti la impossibilitat d'obtenir un aval d'una entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca i de no posseir béns.

c) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació amb transcendència econòmica financera o patrimonial
que s'estimi adequada i que justifiqui la possibilitat de complir l’ajornament o fraccionament sol·licitat.

Justificant de l’estat d’atur.

-

Informe dels serveis socials d’on tingui la residència.

Art. 128è. Procediment en cas de manca de pagament.1. En els fraccionaments de pagament
concedits, si arribat el venciment de qualsevol dels terminis no es fes el pagament, s’ha de procedir de la
manera següent:

a) Per a la fracció no pagada i els interessos meritats des de l’endemà del venciment, s'ha d’expedir
una nova notificació i s’ha d’establir un termini de pagament d'1 mes. Si no se satisfà l’import notificat en
el termini assenyalat, s’han de considerar vençudes les fraccions pendents, les quals han de ser exigides
pel procediment de constrenyiment, amb execució de la garantia i altres mitjans d'execució forçosa.
b) Si com a conseqüència de l'impagament, es produeix el venciment anticipat de les fraccions
pendents, els interessos corresponents a aquestes fraccions, prèviament calculats sobre els terminis
concedits, han de ser anul·lats i s’han de liquidar d’acord amb allò previst a l'article 14è d’aquesta
Ordenança.
2. En els ajornaments, si no es fa el pagament en la data de venciment del termini concedit, i la
sol·licitud es va presentar en període voluntari, s’ha de reclamar el deute per la via de constrenyiment; si
la sol·licitud es va presentar en període executiu, s’ha de continuar amb la via de constrenyiment.
Secció 4a: Recaptació en període voluntari
Art. 129è. Anuncis de cobrament.1. Durant el quart trimestre de cada any, per acord del gerent de
l’Institut Municipal d’Hisenda s'han d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província els conceptes tributaris
que seran objecte de cobrament durant l'exercici fiscal següent, per trimestres o altres períodes, amb la
discriminació corresponent de conceptes, dates i sistema recaptatori.
2. L'anunci de cobrament ha d’indicar:
- El termini d’ingrés de les liquidacions de cobrament periòdic, que ha de durar 2 mesos, llevat dels
casos en què les lleis estableixin expressament un altre termini.
- La modalitat de cobrament utilitzable de les enumerades a l’article 23è del Reglament general de
recaptació.
- Els llocs d’ingrés.
- L’advertiment que, finalitzat el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran pel procediment de
constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de
demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.

Art. 130è. Terminis d'ingrés i recàrrecs per declaració extemporània.1. S’ha de fer l'ingrés en els
terminis assenyalats en l'article 43è d'aquesta Ordenança.
2. El venciment del termini establert per al pagament sense que aquest s’hagi efectuat determinarà la
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Full de salari, pensió o prestació social, o certificació negativa de recepció d’aquests ajuts.

Data 24-12-2020

-
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Si el deutor és una persona física, ha d’aportar també, si s’escau:
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d)

A

Balanç i compte de resultats dels 3 últims anys i informe d'auditoria, en cas que se'n tingui un.

B

b)

meritació d'interessos de demora.
3. Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora de
termini sense requeriment previ, així com les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de
termini sense requeriment previ, han d’incloure els recàrrecs següents:
a) Si l'ingrés es fa en els 3 mesos següents al venciment del termini voluntari de presentació i ingrés,
s'hi aplicarà un recàrrec del 5%, amb exclusió dels interessos de demora i sancions.

Secció 5a: Recaptació en període executiu
Art. 131è. Iniciació del període executiu.1. El període executiu s’inicia:
a) Per al cas dels deutes liquidats i notificats per l’Administració tributària municipal, el dia següent al
del venciment del termini de pagament en període voluntari, sense que hagin estat ingressats.
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaracions-liquidacions o autoliquidacions
presentades sense practicar el corresponent ingrés, quan acabi el termini fixat en l’article 43è d’aquesta
Ordenança o, si aquest termini s’ha exhaurit, el dia següent a la presentació de l’autoliquidació.
2. Una vegada començat el període executiu, l’Administració tributària municipal ha de dur a terme la
recaptació dels deutes liquidats o autoliquidats a què es refereix l’apartat anterior pel procediment de
constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al pagament.
3. L’inici del període executiu determina la meritació de tres tipus de recàrrecs:
a) El recàrrec executiu del 5%, que s’aplica quan la totalitat del deute tributari no ingressat en període
voluntari se satisfaci abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.
b) El recàrrec de constrenyiment reduït del 10%, que s’aplica quan la totalitat del deute no ingressat
en període voluntari i el propi recàrrec se satisfacin abans de la finalització del termini atorgat per al
pagament del deute contret previst a l’article 43è.4 d’aquesta Ordenança.
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4. Quan els obligats tributaris no facin l'ingrés ni presentin sol·licitud d’ajornament, fraccionament o
compensació en el moment de la presentació de la declaració-liquidació o l'autoliquidació extemporània,
aquests recàrrecs seran compatibles amb els recàrrecs del període executiu previstos a l’article 131è
d'aquesta Ordenança.
5. L’import dels recàrrecs a què es refereix l’apartat 3r anterior es redueix en un 25% sempre que
l’ingrés total de l’import restant del recàrrec es faci en el termini establert a l’apartat 1, lletra b), de l’article
43è d’aquesta Ordenança, iniciat amb la notificació de la liquidació del recàrrec, i sempre que es realitzi
l’ingrés total de l’import del deute resultant de l’autoliquidació extemporània, al temps de la seva
presentació o en el termini establert a l’apartat 1, lletra b), de l’article 43è d’aquesta Ordenança,
respectivament. Així mateix, l’esmentada reducció del 25% en l’import dels recàrrecs a què es refereix
l’apartat 3r s’aplica sempre que es realitzi l’ingrés en el termini o terminis fixats a l’acord d’ajornament o
fraccionament de l’esmentat deute que l’Administració tributària municipal hagi atorgat amb garantia d’aval
o certificat d’assegurança de caució i que l’obligat al pagament hagi sol·licitat al temps de presentar
l’autoliquidació extemporània o amb anterioritat a la finalització del termini establert a l’apartat 1, lletra b),
de l’article 43è d’aquesta Ordenança, iniciat amb la notificació de la liquidació resultant de la declaració
extemporània.
L’import de la reducció practicada d’acord amb allò establert en aquest apartat s’exigeix sense cap
més requisit que la notificació a l’interessat, quan no s’hagin efectuat els ingressos a què es refereix el
paràgraf anterior en els terminis previstos, inclosos els corresponents als acords d’ajornament o
fraccionament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d) Si l'ingrés es fa passats aquests 12 mesos posteriors al venciment del termini voluntari de
presentació i ingrés, s'hi aplicarà un recàrrec del 20% amb exclusió de les sancions. Així mateix, en
aquests casos s’han d’exigir interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà de
l’acabament del termini dels 12 mesos següents a la finalització del període voluntari de presentació i
ingrés, fins que es produeixi aquesta operació.

B

c) Si l'ingrés es fa en els 12 mesos següents al venciment del termini voluntari de presentació i
ingrés, s'hi aplicarà un recàrrec del 15%, amb exclusió dels interessos de demora i sancions.

A

b) Si l'ingrés es fa en els 6 mesos següents al venciment del termini voluntari de presentació i
ingrés, s'hi aplicarà un recàrrec del 10%, amb exclusió dels interessos de demora i sancions.

c) El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20%, que s’aplica quan no concorrin les circumstàncies
previstes a les lletres a) i b).

d)

Liquidació del recàrrec del període executiu.

e) Requeriment exprés perquè s’efectuï el pagament del deute, inclòs el recàrrec de constrenyiment
reduït, en el termini de l’apartat 4t de l’article 43è d’aquesta Ordenança.
f) Advertiment que, en cas de no efectuar l’ingrés de l’import total del deute pendent en l’esmentat
termini, inclòs el recàrrec de constrenyiment reduït del 10%, es procedirà a l’embargament dels seus béns
o a l’execució de les garanties existents per al cobrament del deute, amb inclusió del recàrrec de
constrenyiment del 20% i dels interessos de demora que s’acreditin fins la data de cancel·lació del deute.
g)

Data d’emissió de la provisió de constrenyiment.

Art. 133è. Notificació de la provisió de constrenyiment.1. En la notificació de la provisió de
constrenyiment han de constar, com a mínim, les dades següents:
a) Lloc d’ingrés del deute i del recàrrec.
b)

Repercussió de les costes del procediment.

c)

Possibilitat de sol·licitar ajornament o fraccionament de pagament.

d) Indicació expressa que la suspensió del procediment es produirà en els casos i condicions
previstos a la normativa vigent.
e) Recursos que procedeixin contra la provisió de constrenyiment, òrgans davant els quals es puguin
interposar i termini per a la seva interposició.
2. La manca de notificació de la provisió de constrenyiment, és motiu d’impugnació dels actes que es
produeixin en el decurs del procediment executiu.
Art. 134è.Oposició a la provisió de constrenyiment. Contra la provisió de constrenyiment només són
admissibles els motius d’oposició següents:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
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c) Indicació expressa que el deute no ha estat satisfet, d’haver finalitzat el corresponent termini
d’ingrés en període voluntari i de l’inici de la meritació dels interessos de demora.
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Concepte, import del deute i període al qual correspon.

Data 24-12-2020

b)
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Art. 132è.Iniciació del procediment de constrenyiment.1. El procediment de constrenyiment s’inicia
mitjançant una provisió de constrenyiment, dictada pel gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda. La provisió
de constrenyiment és l’acte de l’Administració tributària que ordena l’execució contra el patrimoni de
l’obligat al pagament.
2. La provisió de constrenyiment ha de contenir:
a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número d’identificació fiscal i domicili de
l’obligat al pagament.

A

4. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora meritats des de
l’inici del període executiu. Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït
no s’exigiran els esmentats interessos de demora.

b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de
suspensió del procediment de recaptació.

B

c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
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Art. 139è. Execució de garanties. Si el deute es troba garantit mitjançant un aval, una penyora, una
hipoteca o qualsevol altra garantia personal o real i resulta no pagat en el termini corresponent, s’ha de
procedir, en primer lloc, a executar la corresponent garantia, a través del procediment de constrenyiment,
establert a l’article 74è del Reglament general de recaptació.
Art. 140è. Embargament de béns.1. Transcorregut el termini fixat en la provisió de constrenyiment
sense que s’hagi fet l’ingrés requerit, el gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda ha d’ordenar
l’embargament de béns i drets, amb respecte sempre al principi de proporcionalitat, en quantitat suficient
per a cobrir l’import del deute no ingressat, els recàrrecs del període executiu, els interessos i les costes
del procediment de constrenyiment.
2. A requeriment dels serveis de recaptació, l’obligat tributari ha de facilitar una relació dels béns i
drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per cobrir l’import del deute tributari.
Art. 141è. Quantia i prelació de béns a embargar.1. Si l’Administració tributària municipal i l’obligat al
pagament no han acordat un altre ordre diferent, s’han d’embargar els béns de l’obligat tenint en compte
la facilitat més gran de la seva alienació i l’onerositat menor d’aquesta operació per a l’obligat.
2. Si els criteris anteriors són d’aplicació impossible o molt difícil, els béns s’han d’embargar en l’ordre
següent:
a) Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt termini.

c)

Sous, salaris i pensions.

d)

Béns immobles.

e)

Interessos, rendes i fruits de tota espècie.

f)

Establiments mercantils o industrials.

g)

Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
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Art. 138è. Suspensió. 1. El procediment de constrenyiment s’inicia i s’impulsa d’ofici en tots els seus
tràmits i només se suspèn com a conseqüència de la presentació d’un recurs i la prestació d’alguna de les
garanties previstes a l’article 190è d’aquesta Ordenança.
2. No s’ha de presentar cap garantia quan l’interessat demostri que s’ha produït en perjudici seu, error
material, aritmètic o de fet en la determinació del deute o que ha estat ingressat, condonat, compensat o
suspès o que ha prescrit el dret de l’Administració a exigir-ne el pagament.
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Art. 137è.Costes del procediment. El deutor ha de satisfer les costes del procediment de
constrenyiment.
A més de les enumerades a l’article 113è del Reglament general de recaptació, les despeses de
notificació i publicació en butlletins oficials o en premsa, tenen la consideració de costes del procediment,
perquè són despeses que la mateixa execució exigeix i requereix.
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Art. 136è.Acumulació de deutes. L’Institut Municipal d’Hisenda pot acumular, a fi de seguir un mateix
procediment d’embargament, els deutes d’un mateix deutor incursos en via de constrenyiment.
Això no obstant, quan les necessitats del procediment ho exigeixin es podrà procedir a la segregació
dels deutes acumulats.
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Art. 135è. Conservació d’actuacions. 1.Quan es declari la nul·litat de determinades actuacions del
procediment de constrenyiment s’ha de disposar la conservació de les no afectades per la causa de
nul·litat.
2. L’anul·lació dels recàrrecs o altres components del deute tributari diferents de la quota o de les
sancions, no afecta la validesa de les actuacions realitzades en el decurs del procediment de
constrenyiment respecte els components del deute tributari o sancions no anul·lats.

A

e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del
deutor o del deute objecte de constrenyiment.
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a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores de l’embargament contingudes a la Llei general tributària.
d) Suspensió del procediment de recaptació.

Art. 143è. Embargaments de béns o drets en entitats de crèdit o de dipòsit.
1. Quan l’Administració tributària municipal tingui coneixement de l’existència de fons, valors, títols o
altres béns lliurats o confiats a una determinada oficina d’una entitat de crèdit o una altra persona o entitat
dipositària, pot disposar-ne l’embargament en la quantia que escaigui. En la diligència d’embargament
s’ha d’identificar el bé o dret conegut per l’Administració actuant, però l’embargament es pot estendre,
sense necessitat d’identificació prèvia, a la resta dels béns o drets existents en aquella persona o entitat.
Si de la informació subministrada per la persona o entitat dipositària en el moment de l’embargament es
dedueix que els fons, valors, títols o altres béns existents no són homogenis o que el seu valor excedeix
de l’import assenyalat a l’article 140.1 de la present Ordenança, l’òrgan de recaptació ha de concretar els
que han de quedar embargats.
2. Quan els fons o valors es trobin dipositats en comptes a nom de dos o més titulars, s’ha d’embargar
la part corresponent a l’obligat tributari. En cas de comptes de titularitat indistinta amb solidaritat activa
davant el dipositari o de titularitat conjunta mancomunada, el saldo es presumeix dividit en parts iguals,
llevat que es provi una titularitat material diferent.
3. Quan en el compte afectat per l’embargament es faci habitualment el cobrament de sous, salaris o
pensions, s’han de respectar les limitacions establertes a la vigent Llei d’enjudiciament civil, mitjançant la
seva aplicació sobre l’import que hagi de considerar-se sou, salari o pensió del deutor. A aquests efectes
es considera sou, salari o pensió, l’import ingressat en l’esmentat compte per aquest concepte el mes en
què es practiqui l’embargament o, si això no és possible, el mes anterior.
Art. 144è. Alienació dels béns embargats. 1. El gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda ha d’acordar
l’alienació dels béns embargats mitjançant subhasta per tal de cobrir el dèbit perseguit, recàrrec,
interessos i costes del procediment, evitant si fos possible, la venda d’aquells béns de valor notòriament
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Art. 142è.Diligència d’embargament i anotació preventiva.1. Cada actuació d’embargament s’ha de
documentar en diligència, que s’ha de notificar a la persona amb qui s’entengui l’esmentada actuació.
Efectuat l’embargament dels béns o drets, la diligència s’ha de notificar a l’obligat tributari i, si s’escau,
al tercer titular, posseïdor o dipositari dels béns si no s’haguessin dut a terme les actuacions amb ells,
com també al cònjuge de l’obligat tributari quan els béns embargats siguin de guanys, i als seus
copropietaris o cotitulars.
2. Si els béns embargats fossin inscriptibles en un registre públic, l’Administració tributària municipal té
dret que es practiqui l’anotació preventiva d’embargament en el registre corresponent, en els termes de
l’article 170è.2 de la Llei general tributària.
3. Contra la diligència d’embargament només són admissibles els motius d’oposició següents:

Pàg. 55-224

3. Seguint l’ordre anterior, s’han d’embargar successivament els béns i drets coneguts en aquell
moment per l’Administració tributària municipal, fins que s’entengui que el deute ha quedat cobert. En tot
cas, s’han d’embargar en darrer lloc els béns per a l’embargament dels quals sigui necessària l’entrada en
el domicili del deutor.
A sol·licitud del deutor, es pot alterar l’ordre de l’embargament si els béns que ell fixi garanteixen amb la
mateixa eficàcia i rapidesa el cobrament del deute que aquells béns que preferentment haurien de ser
embargats, tot això sempre que no es produeixi cap perjudici contra tercers.
4. No s’han d’embargar els béns o drets declarats inembargables amb caràcter general per les lleis, ni
aquells la realització dels quals s’estimi que resultarien insuficients per a la cobertura del cost que la
realització generaria.
5. Els procediments d’embargament s’han d’efectuar d’acord amb allò que preveu el Reglament
general de recaptació.
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Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.
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i)
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Béns mobles i semovents.

B

h)

7. En qualsevol moment anterior a l‘emissió de la certificació de l’acta d’adjudicació dels béns, o, en el
seu cas, al de l’atorgament de l’escriptura pública de venda l’Administració tributària municipal ha
d’alliberar els béns embargats si l’obligat extingeix el deute tributari i les costes del procediment de
constrenyiment.
8. A l’anunci de la subhasta de béns embargats ha de constar les condicions de la subhasta.
9. El procediment de constrenyiment pot concloure amb l’adjudicació de béns a l’Ajuntament quan es
tracti de béns immobles o béns mobles, l’adjudicació dels quals pugui interessar a l’Administració
tributària municipal i no s’hagin adjudicat en el procediment d’alienació.
Art. 145è. Finalització del procediment de constrenyiment. 1. El procediment de constrenyiment
finalitza:
a) Amb el pagament de la quantitat deguda a què fa referència l’apartat 1r de l’article 140è d’aquesta
Ordenança.
b) Amb l’acord que declari el crèdit total o parcialment incobrable, un cop declarats fallits tots els
obligats al pagament.
c)

Amb l’acord d’haver quedat extingit el deute per qualsevol altra causa.

2. En els casos en què s’hagi declarat el crèdit incobrable, el procediment de constrenyiment s’ha de
reprendre, dins el termini de prescripció, quan es tingui coneixement de la solvència d’algun obligat al
pagament.

A
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La Mesa de la subhasta estarà composta per un president, un secretari i fins un màxim de tres vocals.
El President és el gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, el qual pot delegar les seves atribucions.
El Secretari és el secretari delegat de l’Institut Municipal d’Hisenda.
En tot cas, forma part de la Mesa com a vocal, l’Interventor general de l’Ajuntament o persona en qui
delegui.
La resta dels vocals han de ser designats pel gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda d’entre el
personal de l’Institut.
6. L’alienació per concurs o per adjudicació directa només és procedent en els supòsits previstos als
articles 106è i 107è del Reglament general de recaptació.
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5. La subhasta pública que s’efectuarà per mitjans electrònics, és el procediment ordinari d’alienació
dels béns i drets embargats i s’ha de desenvolupar d’acord amb les previsions de l’article 104è i 104
bis del Reglament general de recaptació.
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superior al dèbit, sense perjudici de poder autoritzar l’alienació dels que siguin necessaris. Així mateix,
aprovarà les condicions que han de regir l’alienació.
2. L’acord d’alienació s’ha de notificar a l’obligat al pagament, al seu cònjuge si es tracta de béns de
guanys o de l’habitatge habitual, als creditors hipotecaris o pignoratius, als copropietaris i dipositaris i, en
general, a tota persona titular de dret inscrit en el registre públic corresponent, amb posterioritat al dret de
l’Ajuntament.
3. L’acord d’alienació únicament pot impugnar-se si les diligències d’embargament han estat
notificades segons allò que disposa l’apartat 3r de l’article 112è de la Llei general tributària. En aquest
cas, contra l’acord d’alienació només són admissibles els motius d’impugnació contra les diligències
d’embargament a què fa referència l’apartat 3r de l’article 170è de l’esmentada Llei 58/2003 i l’apartat 3r
de l’article 142è de la present Ordenança.
4. L’Administració tributària municipal no pot procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el
curs del procediment de constrenyiment fins que l’acte de liquidació del deute tributari executat sigui ferm,
llevat dels supòsits de força major, béns alterables i béns en els quals hi hagi un risc de pèrdua imminent
de valor o quan l’obligat tributari en sol·liciti de manera expressa l’alienació.

Art. 146è. Concepte. Són crèdits incobrables els que no poden fer-se efectius en el procediment de
recaptació pel fet de declarar-se fallits els deutors principals i els responsables solidaris i, dirigida l’acció
de cobrament envers els responsables subsidiaris, aquests no existeixen o resulten també fallits.
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Secció 6a: Declaració de crèdits incobrables

2. En el cas que sobrevingui aquesta circumstància, i si no hi ha prescripció dels deutes, s’ha de
procedir a la rehabilitació dels crèdits no cobrats. Per tant, s’ha de tornar a obrir el procediment de
constrenyiment i s’ha de practicar una nova liquidació dels crèdits donats de baixa, a fi i efecte que siguin
emesos els títols executius corresponents en la mateixa situació de cobrament en què es trobaven en el
moment de fer la declaració de fallida.
Art. 151è. Baixes d’ofici. L'Alcaldia, d'acord amb criteris d'eficiència en la utilització dels recursos
disponibles, pot determinar les actuacions concretes que s'han de tenir en compte per tal de justificar la
declaració de crèdit incobrable, i disposar la no-liquidació o, si escau, l’anul·lació i baixa en la comptabilitat
de les liquidacions, en consideració al seu origen i naturalesa i quan resultin de deutes inferiors a la quantitat
que s'estimi i fixi insuficient per a la cobertura del cost de l'exacció i recaptació respectives.
Secció 7a: Concurrència de procediments
Art. 152è.Procediments. En els supòsits en què s'hagin de fer valer els crèdits de l’Administració
tributària municipal en procediments concursals, liquidacions per la Comissió liquidadora d'entitats
asseguradores i qualsevol altre procés d'execució singular o universal, judicial o no judicial, del patrimoni
d'un deutor a l’Administració tributària municipal, la preferència per a l’execució dels béns travats en el
procediment es determinarà d’acord amb les regles establertes a l’article 164è de la Llei general tributària,
i 123è del Reglament general de recaptació.
Art. 153è.Convenis.El caràcter privilegiat dels crèdits tributaris atorga a l’Administració tributària
municipal el dret d’abstenció en els procediments concursals. No obstant això, l’Administració tributària
municipal pot subscriure acords o convenis en els procediments concursals a través dels òrgans i amb els
límits següents:
a) El/la gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda, quan l'import del deute no superi els 60.000 €.
b) El/la president/ta de l'Institut Municipal d'Hisenda, quan l'import del deute excedeixi els 60.000 € i
no superi els 600.000 €.
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Art. 150è. Revisió d'insolvència i rehabilitació de crèdits incobrables.1. L'Administració tributària
municipal ha de vetllar per tal de detectar la possible solvència sobrevinguda dels obligats al pagament
declarats fallits.
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Art. 149è. Baixes per referència. Si un deutor ha estat declarat fallit i no hi ha altres obligats que hagin
de respondre del deute, els crèdits que contra aquest deutor tinguin venciment posterior a la corresponent
declaració s’han de considerar vençuts i s’han de donar de baixa de la comptabilitat, per referència a la
declaració esmentada.
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Art. 148è. Efectes.1. La declaració de crèdit incobrable no produeix immediatament l'extinció del deute,
sinó exclusivament la baixa provisional en els crèdits corresponents.
2. La declaració de deutors fallits, en cas de persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre
Mercantil, s’ha de comunicar mitjançant una ordre d'anotació al Registre, a l’efecte d'allò que estableix
l'article 62è del Reglament general de recaptació. Aquest Registre queda obligat a comunicar a
l’Administració tributària municipal qualsevol acte relatiu a l'entitat deutora que sigui presentat a inscripció,
a fi i efecte de fer possible la rehabilitació dels crèdits declarats incobrables.

A

Art. 147è. Procediment.1. S'ha de justificar la inexistència de béns o drets embargables o realitzables
dels deutors principals i dels responsables solidaris.
2. Una vegada declarats fallits els deutors principals i els responsables solidaris, s’ha d’investigar
l'existència de responsables subsidiaris. Si no hi ha responsables subsidiaris, o si aquests responsables
resulten fallits, el crèdit es declara incobrable per l'alcalde.

d) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, quan el deute superi els
3.000.000€.
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c) La Comissió de govern municipal quan l'import del deute excedeixi els 600.000 € i no superi els
3.000.000€.

Capítol X
INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Art. 157è. Sancions tributàries: classes, graduació i no concurrència. 1. Les infraccions tributàries se
sancionen mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, les quals poden consistir en multa fixa o
proporcional, i de sancions no pecuniàries de caràcter accessori, establertes en l’article 186è de la Llei
general tributària, com:
a) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions i ajuts públics.
b)

Pèrdua del dret a aplicar-se beneficis i incentius fiscals de caràcter rogat.

c)

Prohibició de contractar amb l’Administració municipal.
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Art. 156è. Infraccions tributàries: concepte i classes. 1. Són infraccions tributàries les accions i
omissions doloses o culposes, amb qualsevol grau de negligència, que estiguin tipificades i sancionades
per la Llei general tributària o per una altra llei.
2. Les infraccions tributàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Cada infracció tributària s’ha
de qualificar de forma unitària en lleu, greu o molt greu, en atenció als criteris de qualificació com
l’ocultació de dades a l’Administració tributària municipal i la utilització de mitjans fraudulents, entre
d’altres.
S’entén que existeix ocultació de dades a l’Administració tributària municipal quan no es presentin
declaracions o les presentades incloguin fets i operacions inexistents o amb imports falsos o en les quals
s’ometin totalment o parcialment, operacions, rendes, productes o qualsevol altra dada que incideixi en la
determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute derivat de l’ocultació sigui superior al
10% de la base de la sanció.
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat i en els llibres i
registres; l’ús de factures, justificants i altres documents falsos o falsejats, sempre que la seva incidència
sigui superior al 10% de la base de la sanció i la utilització de persones o entitats interposades.
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Art. 155è. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries.1. Són subjectes infractors
les persones físiques, jurídiques i les entitats esmentades a l’apartat 4t de l’article 18è d’aquesta
Ordenança que efectuïn les accions o omissions tipificades com a infraccions a les lleis.
2. El subjecte infractor té la consideració de deutor principal en relació amb la declaració de
responsabilitat, a què fa referència l’apartat 1 de l’article 25è d’aquesta Ordenança.
3. La concurrència de diversos subjectes infractors en la realització d’una infracció tributària determina
que quedin solidàriament obligats davant l’Administració al pagament de la sanció.
4. Han de respondre solidàriament del pagament de les sancions tributàries, derivades o no d’un deute
tributari, les persones o entitats que es trobin en els supòsits del paràgrafs a) i c) de l’apartat 2n i de
l’apartat 3r de l’article 26è d’aquesta Ordenança, en els termes que estableix l’article esmentat.
5. Han de respondre subsidiàriament del pagament de les sancions tributàries les persones o entitats
que estiguin en els supòsits dels paràgrafs a), e) i f) de l’article 27è d’aquesta Ordenança, en els termes
que estableix l’article esmentat.
6. Les sancions tributàries no es transmeten als hereus i legataris de les persones físiques infractores.
Les sancions tributàries per infraccions comeses per les societats i entitats dissoltes s’han de transmetre
als seus successors en els termes que preveu l’article 24è d’aquesta Ordenança.
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Art. 154è. Principis de la potestat sancionadora en matèria tributària. La potestat sancionadora en
matèria tributària s’ha d’exercir d’acord amb els seus principis reguladors en matèria administrativa, amb
les especialitats establertes a la Llei general tributària.
En particular són aplicables els principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat i no
concurrència regulats als articles 178è i 180è de la Llei general tributària.
El principi d’irretroactivitat s’ha d’aplicar amb caràcter general. Això no obstant, les normes que
regulen les infraccions i sancions tributàries tenen efectes retroactius respecte dels actes que no siguin
ferms, quan la seva aplicació resulti més favorable per a l’interessat.
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Secció 1a: Disposicions Generals

Art. 158è. Reducció de les sancions. 1. La quantia de les sancions pecuniàries previstes als articles
161è a 165è d’aquesta Ordenança es redueix en els percentatges i supòsits següents:
a) Un 50%, en els casos d’actes amb acord.
b) Un 30%, en els supòsits de conformitat.
2. L’import de la reducció practicada conforme a allò establert a l’apartat anterior s’exigeix sense cap
més requisit que la notificació a l’interessat, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) En els casos establerts al paràgraf a) de l’apartat anterior, quedarà sense efecte la reducció i
s’exigirà aquest import, quan s’hagi interposat contra la regularització o la sanció el corresponent recurs
contenciós administratiu o, en el cas que s’hagi presentat aval o certificat d’assegurança de caució en
substitució del dipòsit, quan no s’ingressin les quantitats derivades de l’acta amb acord en el període
voluntari o en el termini o terminis fixats en l’acord d’ajornament o fraccionament que s’hagués concedit
per l’Administració tributària municipal, amb garantia d’aval o certificat d’assegurança de caució.
b) En els supòsits establerts al paràgraf b) de l’apartat anterior, quedarà també sense efecte i s’exigirà
aquest import, quan s’hagi interposat recurs o reclamació contra la regularització. S’entén que existeix
conformitat en el procediment d’inspecció si hi ha acta de conformitat i en els procediments de verificació
de dades i comprovació limitada, sempre que la liquidació no sigui objecte de recurs o reclamació, llevat
que es requereixi conformitat expressa.
3. L’import de la sanció en els supòsits de conformitat, una vegada aplicada en el seu cas, la reducció
per conformitat del 30%, es reduirà en el 25%quan s’ingressi l’import en període voluntari o en el termini o
terminis fixats en l’acord d’ajornament o fraccionament que s’hagi concedit per l’Administració tributària
municipal amb garantia d’aval o certificat d’assegurança de caució i que l’obligat al pagament hagués
sol·licitat amb anterioritat a la finalització del període voluntari, sempre que no s’hagi interposat recurs o
reclamació contra la liquidació o la sanció.
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3. Si l’Administració tributària municipal considera que la infracció pot ser constitutiva de delicte contra
la Hisenda Pública ho ha de comunicar a la jurisdicció competent i quedant suspès el procediment
administratiu fins que resolgui l’autoritat judicial.
La realització de diverses accions o omissions constitutives de diverses infraccions fa possible la
imposició de les sancions que corresponguin per totes aquestes infraccions, però quan l’acció o omissió
s’aplica com a criteri per a la graduació o qualificació de la infracció, no pot ésser sancionada com a
infracció independent.
Les sancions són compatibles amb els interessos de demora i amb els recàrrecs del període executiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Perjudici econòmic superior al 10% i inferior o igual al 25%: 10%.
Perjudici econòmic superior al 25% i inferior o igual al 50%: 15%.
Perjudici econòmic superior al 50% i inferior o igual al 75%: 20%.
Perjudici econòmic superior al 75%: 25%.
c) Acord o conformitat de l’interessat, en la forma prevista en l’article següent.

B

Quan es doni aquesta circumstància, la sanció mínima s’ha d’incrementar en els percentatges
següents:
Sanció per infracció lleu: 5%.
Sanció per infracció greu: 15%.
Sanció per infracció molt greu: 25%.
b) El perjudici econòmic per a l’Administració tributària municipal es determina pel percentatge
resultant de la relació entre la base de la sanció i la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar o l’import
de la devolució obtinguda. Quan es doni aquesta circumstància, la sanció mínima s’ha d’incrementar en
els percentatges següents:

A

2. Les sancions tributàries es graduen tenint en compte els següents criteris o circumstàncies, que són
aplicables simultàniament:
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries, que s’entén que existeix quan el subjecte infractor hagi
estat sancionat, dins dels 4 anys anteriors i per resolució administrativa ferma, per una infracció de la
mateixa naturalesa, considerant-se que tenen igual naturalesa les infraccions previstes en un mateix
article del capítol III del títol IV de la Llei general tributària, llevat de les infraccions incloses en els articles
191è, 192è i 193è, totes les quals s’entenen de la mateixa naturalesa.

e) No presentar dins de termini, autoliquidacions o declaracions sense que d’això es derivi perjudici
econòmic.
f) Presentar de forma incompleta o incorrecta autoliquidacions o declaracions sense perjudici
econòmic.
g) Contestar o presentar de forma incorrecta requeriments individualitzats d’informació o declaracions
d’informació exigides amb caràcter general.
h) Incompliment de les obligacions de comunicar el domicili fiscal i d'utilitzar el número d’identificació
fiscal o altres números o codis.
i) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària
municipal.
j)

Les altres assenyalades en les lleis.

Art. 161è. Infracció tributària per deixar d’ingressar, dins el termini establert, la totalitat o part del deute
tributari que hagi de resultar d’una autoliquidació.
1. Constitueix infracció tributària no ingressar, dins el termini establert en l’article 43è de la present
Ordenança, la totalitat o part del deute tributari que hagi de resultar de la correcta autoliquidació del tribut.
Aquesta infracció és lleu, greu o molt greu, segons l’existència d'ocultació i/o la concurrència de
mitjans fraudulents. La base de la sanció és la quantitat no ingressada en l’autoliquidació com a
conseqüència de la comissió de la infracció.
2. La infracció tributària és lleu en els supòsits següents:
a) Quan la base de la sanció sigui igual o inferior a 3.000 euros.
b)

Quan, tot i que la base de la sanció sigui superior a aquesta xifra, no existeixi ocultació.

c) En tot cas, quan, sense previ requeriment, la manca d’ingrés hagi estat regularitzada per l’obligat
tributari en una autoliquidació presentada amb posterioritat al termini de pagament, sense complir els
requisits establerts en l’article 27è.4 de la Llei general tributària per a l’aplicació dels recàrrecs per
declaració extemporània sense requeriment previ, que són els consistents en identificar expressament el
període impositiu a que es refereix la regularització i contenir únicament les dades relatives a aquest
període.
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d) Sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut, beneficis o incentius
fiscals, mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses.
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c) L’obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut.

Data 24-12-2020

b) No presentar de manera completa i correcta les declaracions i documents necessaris per a la
pràctica de les liquidacions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 160è. Classificació de les infraccions tributàries. Es consideren infraccions tributàries:
a) Deixar d’ingressar dins el termini establert, la totalitat o part del deute tributari que hagi de resultar
de la correcta autoliquidació del tribut.

B

Secció 2a: Classificació de les infraccions i sancions tributàries

A

Art. 159è. Extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i de les sancions. 1. La
responsabilitat derivada de les infraccions tributàries s’extingeix per la mort del subjecte infractor i pel
transcurs del termini de prescripció per a la imposició de les corresponents sancions. El termini de
prescripció per imposar sancions tributàries serà de 4 anys i començarà a comptar-se des del moment en
què es varen cometre les corresponents infraccions. Aquesta prescripció s’aplicarà d’ofici per
l’Administració tributària municipal, sense necessitat que la invoqui l’interessat.
2. Les sancions tributàries s’extingeixen pel pagament o compliment, prescripció del dret per exigir el
seu pagament, compensació i per la mort de tots els obligats a satisfer-les.

3. La infracció tributària és greu:
a) Quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi ocultació.

Art. 164è. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions. 1. Constitueix infracció tributària
la sol·licitud indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de
dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunicacions o sol·licituds, sense que
s’hagin obtingut les devolucions.
2. Aquesta infracció tributària és greu i se sanciona amb multa pecuniària proporcional del 15% de la
quantitat indegudament sol·licitada.
Art. 165è. Infracció tributària per la sol·licitud indeguda de beneficis o incentius fiscals. 1. Constitueix
infracció tributària la sol·licitud indeguda de beneficis o incentius fiscals mitjançant l’omissió de dades
rellevants o la inclusió de dades falses sense que els esmentats beneficis o incentius s’hagin obtingut, i
sempre que no sigui procedent imposar al mateix subjecte sanció per alguna de les infraccions previstes
en els articles 161è, 162è i 164è d’aquesta Ordenança.
2. Aquesta infracció és greu i se sanciona amb multa pecuniària fixa de 300 euros.
Art. 166è. Infracció tributària per la manca de presentació, dins de termini, d’autoliquidacions o
declaracions sense perjudici econòmic.1. Constitueix infracció tributària no presentar, dins de termini,
autoliquidacions o declaracions sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir perjudici econòmic a
l’Administració tributària municipal.
2. Aquesta infracció és lleu.
3. La sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 200 euros.
La quantia de la sanció és de 400 euros, quan es tracti de declaracions censals o de comunicació de
la designació de representant, quan ho exigeixi la normativa.
La sanció també consisteix en multa pecuniària fixa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades
referides a una mateixa persona o entitat que s’hagi hagut d’incloure en la declaració, amb un mínim de
300 euros i un màxim de 20.000 euros, quan es tracti de declaracions exigides en compliment de
l'obligació de subministrar informació a què es refereixen els articles 93è i 94è de la Llei general tributària.
La sanció i els límits mínim i màxim es redueixen a la meitat si les autoliquidacions i declaracions es
presenten fora de termini sense requeriment previ.
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Art. 163è. Infracció tributària per l’obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de
cada tribut. 1. Aquesta infracció és lleu, greu o molt greu d’acord amb els mateixos criteris assenyalats en
l’article 161è d’aquesta Ordenança, i es considerarà base de la sanció la quantitat tornada indegudament
com a conseqüència de la comissió de la infracció.
2. Les sancions a aquestes infraccions, la seva quantia i graduació seran les assenyalades en
l’esmentat article d’aquesta Ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 162è. Infracció tributària pel fet de no presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per a la pràctica de les liquidacions. 1. Constitueix infracció tributària l’incompliment
de l’obligació de presentar de manera completa i correcta les declaracions i documents necessaris perquè
l’Administració tributària municipal pugui practicar la liquidació dels tributs que no s’exigeixin per
autoliquidació.
2. Aquesta infracció és lleu, greu o molt greu, d’acord amb els mateixos criteris establerts en l’article
precedent. Es considera com a base de la sanció la quantia de la liquidació, quan no s’hagi presentat
declaració, o la diferència entre el resultat de la liquidació adequada i la que hagi procedit d’acord amb les
dades declarades.
3. Les sancions corresponents a aquestes infraccions, com també la seva quantia i graduació, són les
mateixes de l’article precedent.

B

4. La infracció tributària és molt greu quan s'hagin utilitzat mitjans fraudulents.
5. Aquestes infraccions se sancionen amb multa pecuniària del 50%, del 50 al 100% o del 100 al
150% de la quantitat no ingressada, segons que la infracció sigui lleu, greu o molt greu, graduant-se en
aquests dos últims supòsits mitjançant l’increment del percentatge mínim d’acord amb els criteris de
comissió repetida i perjudici econòmic als quals es refereix l’article 157è.2 d’aquesta Ordenança.

A

b) Quan, sigui quina sigui la base de la sanció, s’hagin utilitzat documents falsos o falsejats o una
incorrecta comptabilitat, sense que aquests fets constitueixin mitjans fraudulents.

Si s’han realitzat requeriments, aquestes sancions són compatibles amb les establertes per
resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària municipal.

Quan l’import no declarat representi un percentatge igual o inferior al 10% de l’import de les
operacions que es van haver de declarar, s’ha d’imposar una multa pecuniària fixa de 500 euros.
En els supòsits en què el percentatge no declarat fos superior al 10, 25, 50 o 75 per cent, la sanció és
una multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 per cent de l’import de les operacions no declarades
o declarades incorrectament, respectivament.
Aquesta sanció, en el cas de comissió repetida de infraccions tributàries, es gradua incrementant la
quantia resultant en un 100%.
Art. 170è. Infracció tributària per incompliment de les obligacions d’utilització del número de
identificació fiscal o d’altres números o codis. 1. Constitueix infracció tributària l’incompliment de les
obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal i d’altres números o codis establerts en
la normativa tributària i, especialment, la referència cadastral dels béns immobles.
2. Aquesta infracció és lleu i se sanciona amb multa pecuniària fixa de 150 euros, llevat dels casos en
què es tracti de l’incompliment de la utilització del número d’identificació fiscal per les entitats de crèdit en
els comptes i operacions o en el lliurament o abonament dels xecs al portador, supòsits en els quals la
infracció és greu i se sanciona d’acord amb l’article 202è.2 de la Llei general tributària.
Art. 171è. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària municipal. 1. Es produeix resistència, obstrucció, excusa o negativa quan el
subjecte infractor, degudament notificat a l’efecte, realitza actuacions amb tendència a dilatar, entorpir o
impedir les actuacions de l’Administració tributària municipal en relació amb el compliment de les seves
obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària municipal les conductes següents:
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures,
justificants, assentaments de comptabilitat, arxius informàtics i qualsevol altra dada amb transcendència
tributària.
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b) Quan la informació sigui sobre dades expressades en magnituds monetàries, la sanció consisteix
en multa proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades
incorrectament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 169è. Infracció tributària per la contestació o presentació de forma incorrecta de requeriments
individualitzats d’informació o declaracions d'informació exigides amb caràcter general.1. Constitueix
infracció tributària la contestació o presentació de forma incompleta, inexacta o amb dades falses dels
requeriments individualitzats d’informació o declaracions exigides amb caràcter general en el compliment
de l’obligació de subministrament d'informació a què es refereixen els articles 93è i 94è de la Llei general
tributària.
2. Aquesta infracció és greu i se sanciona de la manera següent:
a) Quan la informació no tingui per objecte dades expressades en magnituds monetàries, la sanció
consisteix en multa pecuniària fixa de 200 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una
mateixa persona o entitat omesa, inexacta o falsa.

B

Art. 168è. Infracció tributària per la presentació incorrecta d’autoliquidacions o declaracions sense que
es produeixi perjudici econòmic. 1. Constitueix infracció tributària la presentació de forma incompleta,
inexacta o amb dades falses d'autoliquidacions o declaracions, sempre que no hagi produït ni es pugui
produir perjudici econòmic a l’Administració tributària municipal.
2. Aquesta infracció és greu i la seva sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 150 euros, llevat
que es tracti de declaracions censals, en què la sanció és de 250 euros.

A

Art. 167è. Infracció tributària per l’incompliment de l’obligació de comunicar el domicili fiscal. 1.
Constitueix infracció tributària l'incompliment de l’obligació de comunicar el domicili fiscal o el seu canvi
per les persones físiques que no realitzin activitats econòmiques.
2. Aquesta infracció és lleu i se sanciona amb multa pecuniària fixa de 100 euros.

b)

No atendre algun requeriment degudament notificat.

c)

No comparèixer en el lloc i temps assenyalats, llevat l’existència de causa justificada.

d) Prohibir indegudament als funcionaris de l’Administració tributària municipal l’entrada en locals o
finques o el reconeixement de locals, maquinària, instal·lacions i explotacions relacionades amb les
obligacions tributàries.

Quan s’incompleixi el segon requeriment, la multa és de 1.500 euros.

c) En cas d’incompliment del tercer requeriment, la sanció consisteix en multa proporcional fins al
2% de la xifra de negocis del subjecte infractor en l’any natural anterior al de la comissió de la infracció,
amb un mínim de 10.000 i un màxim de 400.000 euros. Però si es tracta de l’incompliment de l’obligació
de subministrament d’informació dels articles 93è i 94è de la Llei general tributària, la multa proporcional
s’eleva fins al 3% de la xifra de negocis, amb un mínim de 15.000 i un màxim de 600.000 euros. Aquesta
multa proporcional es gradua d’acord amb el que estableix l’article 203è de la Llei esmentada. En tot cas,
si es dóna compliment total al requeriment abans de l’acabament del procediment, la sanció és de 6.000
euros.
5. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa es refereixi al trencament de les mesures
cautelars, la sanció consisteix en multa pecuniària proporcional fins al 2% de la xifra de negocis del
subjecte infractor en l’any natural anterior a aquell en què es va produir la infracció, amb un mínim de
3.000 euros.
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2. Aquesta infracció es qualifica de greu i la seva sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 150
euros, llevat que sigui d’aplicació allò que es preveu en els apartats següents.
3. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa a l’actuació de l’Administració tributària municipal
consisteixi a desatendre, dins de termini, requeriments diferents als que es preveuen en els apartats
següents, la sanció consisteix en una multa pecuniària fixa de 150, 300 o 600 euros, segons que s’hagi
incomplert el requeriment per primera, segona o tercera vegada.
4. Quan es tracti de conductes contingudes en les lletres a) i d) de l’apartat 1r, o de l’incompliment del
deure de comparèixer per persones o entitats que realitzin activitats econòmiques, o del deure d'aportació
d'informació dels articles 93è i 94è de la Llei general tributària, la sanció consisteix en:
a) Si no es compareix o no es facilita l’actuació administrativa o la informació exigida en el termini
assenyalat en el primer requeriment, la multa és de 300 euros.

A

Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària municipal.

Data 24-12-2020

e)

Art. 173è. Procediment per a la imposició de sancions tributàries. 1. El procediment sancionador en
matèria tributària local es tramita de forma separada als d’aplicació de tributs, llevat que es tracti d’actes
amb acord i d’aquells en què l’obligat tributari hagi renunciat a la tramitació separada.
En les actes amb acord o quan l’obligat tributari hagi renunciat a la tramitació separada, les qüestions
relatives a la infracció s’han d’analitzar en el procediment d’aplicació del tribut, sense perjudici que cada
procediment finalitzi amb acte resolutori diferent.
La renúncia s'ha de fer mitjançant manifestació expressa, que s'ha de formular:
a) En el procediment d’aplicació dels tributs, abans de la notificació de la proposta de resolució, amb
excepció de dos supòsits:
a’) Quan l’òrgan encarregat de la tramitació del procediment d’aplicació dels tributs requereixi a
l’obligat tributari perquè manifesti, en el termini de 10 dies, la seva renúncia a la tramitació separada del
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B

Art. 172è. Regulació i competència. 1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es regula
per la Llei general tributària i el Reglament general del règim sancionador tributari i, supletòriament, per
les normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.
2. Són òrgans competents per a la imposició de sancions:
a) L’alcalde, o l’òrgan en qui delegui, quan es tracti de sancions no pecuniàries, a les quals es refereix
l’article 157è.1 d’aquesta Ordenança.
b) En els altres supòsits, l’òrgan competent per a liquidar o l’òrgan superior immediat de la unitat
administrativa que ha proposat l’inici del procediment sancionador.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Secció 3a: Procediment sancionador en matèria tributària

No són exigibles interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament del termini de
pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que exhaureixi la via administrativa.
2. Una vegada la sanció sigui ferma en via administrativa, els òrgans de recaptació no han de
començar les actuacions del procediment de constrenyiment, mentre no acabi el termini per interposar
recurs contenciós administratiu. Si durant aquest termini l’interessat comunica a l’òrgan esmentat la
interposició del recurs, amb petició de suspensió i oferiment de garantia per garantir el deute, s’ha de

64

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 64-224
CVE 2020039112
Data 24-12-2020
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 174è. Suspensió de l’execució de les sancions.1. L’execució de les sancions tributàries se suspèn
automàticament, sense necessitat d’aportar cap tipus de garantia, mitjançant la presentació del recurs en
el termini establert, i sense que es puguin executar fins que siguin fermes en via administrativa. Aquesta
suspensió s’aplica automàticament per l’Administració sense necessitat que el contribuent ho sol·liciti.

B

procediment sancionador que, si s’escau, pugui iniciar-se.
a’’) Quan el procediment d’aplicació dels tributs s’iniciï amb la notificació de la proposta de resolució,
també es pot renunciar a la tramitació separada en el termini concedit per efectuar al·legacions.
b) En el procediment d’inspecció, en el moment de la finalització del tràmit d’audiència prèvia a la
subscripció de l’acta.
Els procediments sancionadors incoats com a conseqüència d’un procediment iniciat mitjançant
declaració o d’un procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció, no poden iniciar-se
respecte a la persona o entitat que hagi estat objecte del procediment, un cop transcorregut el termini de 3
mesos des que s’hagi notificat o s’entengui notificada la corresponent liquidació o resolució.
2. Els procediments sancionadors garantiran als afectats per aquests procediments els drets següents:
a) A ser notificat dels fets que se li imputin, de les infraccions que aquests fets puguin constituir i de les
sancions que, si s’escau, se li poguessin imposar, així com de la identitat de l’instructor, de l’autoritat
competent per interposar la sanció i de la norma que atribueixi dita competència.
b) A formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic que
resultin procedents.
c) La resta de drets reconeguts per l’article 16è d’aquesta Ordenança.
3. En cas de tramitació separada, el procediment s’ha d’iniciar d’ofici mitjançant acord de l’òrgan
competent per a resoldre d’acord amb el que disposa l’article anterior, resolució que ha de ser notificada a
l’interessat.
4. Una vegada acabades les actuacions que procedeixin, s’ha de formular proposta de resolució, amb
expressió dels fets i de la seva qualificació, la classe d’infracció i la sanció corresponent amb indicació
dels criteris de graduació aplicats. Aquesta proposta s’ha de notificar a l’interessat i se li ha de posar de
manifest l’expedient perquè, dins del termini de 15 dies, pugui al·legar el que consideri escaient i
presentar els documents i proves que consideri oportunes.
Quan, a l’inici del procediment, l’òrgan competent tingui tots els elements que permetin formular la
proposta d’imposició de sanció, aquesta s’ha d’incorporar a l’acord d’iniciació. Aquest acord s’ha de
notificar a l’interessat, al qual se li ha de posar de manifest l’expedient als mateixos efectes assenyalats
en el paràgraf anterior i se li ha de concedir un termini de 15 dies perquè al·legui el que consideri
convenient amb l’advertència que, en cas de no formular al·legacions, ni aportar nous documents i proves,
es podrà dictar resolució d’acord amb la proposta.
5. Quan els procediments sancionadors derivin de procediments de comprovació o investigació que
realitzi la Inspecció d’Hisenda municipal, s’han d’iniciar pel funcionari actuari amb autorització de
l’Inspector en cap. La tramitació i instrucció de la proposta de resolució pot encomanar-se a aquest
funcionari o a un altre adscrit a la Inspecció, i la resolució de l’expedient correspon a l’Inspector en cap.
No obstant això, quan les sancions siguin no pecuniàries, el funcionari actuari ha de proposar la
iniciació mitjançant una moció dirigida a l’Inspector en cap, el qual, si ho considera procedent, l’ha de
remetre a l’òrgan competent per a acordar la iniciació i la seva resolució.
6. El procediment sancionador en matèria tributària ha de concloure en el termini màxim de 6 mesos a
comptar des de la notificació de la comunicació d’inici del procediment. Quan havent estat iniciat el
procediment sancionador, concorri en el procediment inspector del qual en porti causa alguna de les
circumstàncies previstes en l’apartat 5 de l’article 150 de la Llei General Tributària, el termini per finalitzar
el procediment sancionador s’ampliarà pel mateix període que resulti procedent d’acord amb allò disposat
en el mencionat apartat.
S’entendrà que el procediment finalitza en la data en que es notifiqui la resolució. A efectes
d’entendre acomplerta l’obligació de notificar i computar el termini de resolució, seran aplicables les regles
contingudes en l’apartat 2 de l’art. 104 de la Llei General Tributària.

mantenir la paralització del procediment mentre conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada.
El procediment s’ha de reprendre o suspendre segons la decisió que adopti l’òrgan judicial en la peça de
suspensió.

Capítol XI

e) Lloc, data i signatura de l’escrit o sol·licitud.
f) Qualsevol altre establert en la normativa aplicable.
2. Si la sol·licitud o l’escrit d’iniciació no reuneix els requisits esmentats al paràgraf anterior, s’ha de
requerir l’interessat per tal que, en un termini de 10 dies, comptats des del dia següent al de la notificació
del requeriment, esmeni la falta o adjunti els documents preceptius amb indicació que la manca d’atenció
al requeriment determinarà el desistiment de l’interessat i es procedirà a l’arxivament de les actuacions
sense més tràmit.
3. La representació s’ha d’acreditar per qualsevol dels mitjans admesos en dret.
L’òrgan competent ha de concedir un termini de 10 dies, comptats des del dia següent al de la
notificació del requeriment, per poder realitzar l’aportació o esmena del document que acrediti la
representació. En el mateix termini, l’interessat pot ratificar l’actuació realitzada pel representant en el seu
nom i aportar el document acreditatiu de la representació per actuacions posteriors.
Secció 2a: Procediments especials de revisió
Art. 176è. Declaració de nul·litat de ple dret. De conformitat amb allò que disposa l'article 110è de la
Llei reguladora de les bases del règim local, la declaració de nul·litat de ple dret l’acordarà el Plenari del
Consell Municipal. El procediment és l’establert pels articles 217è de la Llei general tributària i 4t a 6è del
Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003 general tributària en matèria de revisió d’actes
en via administrativa. L’òrgan competent per tramitar l’expedient és el gerent de l’Institut Municipal
d’Hisenda. La declaració de nul·litat requereix el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora,
en els termes previstos a l’article 8è.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, aprovada pel Parlament de
Catalunya.
Art. 177è. Declaració de lesivitat d’actes anul·lables. D’acord amb allò disposat a l’article 16è n) de la
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la declaració de lesivitat d’actes
anul·lables s’ha d’acordar per la Comissió de Govern. El procediment és l’establert pels articles 218è de la
Llei general tributària i 7è a 9è del Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003 general
tributària en matèria de revisió d’actes en via administrativa. L’òrgan competent per a tramitar l’expedient
és el gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda. Correspon als Serveis Jurídics municipals l’emissió d’informe
sobre la procedència que l’acte sigui declarat lesiu.
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d) Domicili que l’interessat assenyala als efectes de notificacions.
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c) Acte administratiu o actuació que s’impugna o que és objecte de l’expedient, data en la qual es va
dictar, número de l’expedient o clau alfanumèrica que identifiqui l’acte administratiu objecte d’impugnació i
la resta de dades relatives l’acte objecte d’impugnació que es considerin convenients, així com la
pretensió de l’interessat.

Data 24-12-2020

b) Òrgan davant del qual es formula el recurs o se sol·licita l’inici del procediment.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 175è. Contingut de la sol·licitud o de l’escrit d’iniciació.1. En els procediments que s’iniciïn a instància
de l’interessat, la sol·licitud o l’escrit d’iniciació ha de contenir les dades següents:
a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número d’identificació fiscal i domicili de
l’interessat. En el cas que s’actuï mitjançant representant, s’hi ha d’incloure les seves dades complertes.

B

Secció 1a: Disposicions generals

https://bop.diba.cat
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REVISIÓ D'ACTES EN LA VIA ADMINISTRATIVA

Art. 178è. Revocació dels actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions. 1. L’Administració
tributària municipal pot revocar els seus actes en benefici dels interessats en els supòsits següents:
a) Si infringeixen manifestament la llei.
b) Quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la
improcedència de l’acte dictat.

b) La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud, si el procediment s’ha iniciat a instància
de l’interessat.
5. Les resolucions que es dictin en aquest procediment són susceptibles de recurs d’alçada i si l’acte
és dictat per delegació de l’Administració tributària de l’Estat es pot interposar reclamació
economicoadministrativa.
Secció 3a: Devolució d'ingressos
Art. 180è. Devolucions derivades de la normativa de cada tribut. 1. L’Administració tributària
retornarà les quantitats que procedeixin d’acord amb el que es preveu a la normativa de cada tribut.
Són devolucions derivades de la normativa de cada tribut les corresponents a quantitats ingressades o
suportades degudament com a conseqüència de l’aplicació del tribut.
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Art. 179è Rectificació d’errors.1. L’òrgan que hagi dictat l’acte, ha de rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagi
transcorregut el termini de prescripció.
2. Quan el procediment s’hagi iniciat d’ofici, juntament amb l’acord d’inici s’ha de notificar la proposta
de rectificació per tal que l’interessat pugui formular al·legacions en el termini de 15 dies, comptats a partir
del següent al de la notificació de la proposta. Quan la rectificació sigui en benefici dels interessats es pot
notificar directament la resolució del procediment.
3. Quan el procediment s’hagi iniciat a instància de l’interessat, l’Administració pot resoldre
directament, quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets,
al·legacions o proves que els presentats per l’interessat. En cas contrari, ha de notificar la proposta de
resolució per tal que l’interessat pugui fer al·legacions en el termini de 15 dies, comptats a partir del
següent al de la notificació de la proposta.
4. El termini màxim per a notificar la resolució expressa és de 6 mesos des que es presenti la
sol·licitud per l’interessat, o des que se li notifiqui l’acord d’iniciació d’ofici del procediment.
El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat resolució expressa produeix els efectes
següents:
a) La caducitat del procediment iniciat d’ofici, sense que això impedeixi que se’n pugui iniciar un altre
de nou.

B

La revocació no pot constituir dispensa o exempció no permesa per les normes tributàries, ni ser
contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
2. La revocació només és possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.
3. El procediment de revocació s’inicia exclusivament d’ofici, sense perjudici que els interessats puguin
promoure la iniciació del procediment per a la seva declaració, mitjançant escrit dirigit a l’òrgan que va
dictar l’acte.
4. L’òrgan competent per a tramitar l’expedient és el gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda.
5. És competent per declarar-la el/la el/la Regidor/ra que tingui atribuïda per delegació de
l’Alcalde/essa la competència de resolució dels recursos en matèria tributària, quan es tracti d’un acte de
l’Institut Municipal d’Hisenda i la persona que ostenti el càrrec de Tinent d’Alcaldia i designi l’Alcalde/essa
quan es tracti de revocar actes del/de la Regidor/a que tingui atribuïda la competència de resolució dels
recursos.
6. El termini màxim pera notificar la resolució és de 6 mesos des de la notificació de l’acord d’iniciació
del procediment. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi notificat resolució expressa, es
produeix la caducitat del procediment.
7. Les resolucions de revocació exhaureixen la via administrativa.

A

c) Quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.

2. Transcorregut el termini fixat en les normes reguladores de cada tribut i, en tot cas, el termini de 6
mesos, sense que s’hagués ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l’Administració
tributària, aquesta administració abonarà l’interès de demora regulat a l’article 14è d’aquesta Ordenança
fiscal general sense necessitat que l’obligat ho sol·liciti. A aquests efectes, l’interès de demora es meritarà
des de la finalització de l’esmentat termini fins la data en què s’ordeni el pagament de la devolució.

Art. 182è. Supòsits de devolució d’ingressos indeguts. El dret a obtenir la devolució d’ingressos
indeguts es pot reconèixer:
1. En el procediment per al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts iniciat d’ofici o a
instància de l’interessat, en els supòsits següents:
a)
Quan s’hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o
sancions.
b)
Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l’import a ingressar resultant
d’un acte administratiu o d’una autoliquidació.
c)
Quan s’hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries
després d’haver transcorregut els terminis de prescripció. En cap cas es retornaran les
quantitats satisfetes en la regularització voluntària prevista a l’article 252 de la Llei general
tributària.
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Quan així ho estableixi la normativa tributària.

2. En un procediment especial de revisió. En aquest sentit, quan l’acte d’aplicació dels tributs o
d’imposició de sancions en virtut del qual es va realitzar l’ingrés indegut hagi adquirit fermesa, es pot
sol·licitar únicament la seva devolució instant o promovent la revisió de l’acte mitjançant algun dels
procediments especials de revisió que estableixen els paràgrafs a), c) i d) de l’article 216è de la Llei
general tributària i mitjançant el recurs extraordinari de revisió de l’article 244è de la mateixa llei.
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El tipus d’interès aplicable és el tipus d’interès de demora vigent al llarg del període segons el que
determini per a cada exercici la Llei de Pressupostos de l’Estat.
Quan s’abonin interessos de demora d’acord amb el que estableixen els articles 31è.2 de la Llei
general tributària i 125è.2 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels
tributs, la base sobre la qual s’aplica el tipus d’interès té com a límit l’import de la devolució sol·licitada en
l’autoliquidació, comunicació de dades o sol·licitud.
En el càlcul dels interessos de demora no es computen els períodes de dilació per causa no imputable
a l’Administració a què es refereixen els articles 104è.2 de la Llei general tributària i 104è del Reglament
general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, i que es produeixen en el decurs d’un
procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció pel qual el procediment de
devolució hagi finalitzat.
4. Quan es procedeix a la devolució d’un ingrés indegut consistent en pagaments fraccionats de
deutes de notificació col·lectiva i periòdica, s’entén que la quantitat retornada es va ingressar en l’últim
termini, i si no resulta una quantitat suficient, la diferència es considera satisfeta en els terminis
immediatament anteriors.
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c) L'interès de demora aplicat a les quantitats indegudament ingressades, corresponent al temps
transcorregut des de la data de l'ingrés fins a la de l’ordre de pagament.

Data 24-12-2020

b) El recàrrec, les costes i els interessos satisfets durant el procediment, quan l'ingrés indegut s'hagi
fet per la via de constrenyiment.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. El dret a la devolució d'ingressos indeguts es transmet als hereus o drethavents del titular inicial.
3. L’import de la devolució està constituït per la suma de les quantitats següents:
a) L'import principal de l'ingrés indegudament efectuat.

A

Art. 181è. Devolució d’ingressos indeguts: titulars i contingut del dret a la devolució. 1. Els obligats
tributaris i els subjectes infractors tenen dret a la devolució dels ingressos que hagin fet indegudament a
favor de la Hisenda municipal en el pagament d’obligacions i sancions tributàries.

Art. 185è. Resolució. En els supòsits en què resulti procedent la devolució, el gerent de l'Institut
Municipal d'Hisenda dictarà la resolució corresponent. Contra la resolució que posi fi a l'expedient es
podrà interposar recurs d’alçada, el qual té els mateixos efectes que el recurs de reposició previ al
contenciós administratiu.
Si el procediment s’ha iniciat a instància de l’interessat, la sol·licitud de devolució es considerarà
desestimada un cop transcorreguts 6 mesos sense que se n'hagi notificat la resolució.
Si el procediment s’ha iniciat d’ofici, el transcurs de 6 mesos des de que es notifica a l’interessat
l’acord d’iniciació sense que s’hagi notificat resolució expressa produirà la caducitat del procediment,
sense que això impedeixi que es pugui iniciar de nou un altre procediment posteriorment.
Art. 186è. Execució. Dictada una resolució per la qual es reconegui el dret a la devolució d'un ingrés
indegut, s’ha de notificar a l'interessat i s’ha d’emetre l'oportuna ordre de pagament en favor de la persona
o entitat creditora, sense necessitat d'esperar-ne la fermesa.
Art. 187è.Altres normes aplicables. Per a la resta de qüestions en matèria de devolució d'ingressos
indeguts no recollides expressament en aquesta Ordenança fiscal general, s’ha de procedir d’acord amb
el que disposen la Llei general tributària i, en particular, el Reial decret 520/2005, de 13 de maig, que
aprova el Reglament general de desenvolupament d’aquesta Llei en matèria de revisió en via
administrativa, així com el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, que aprova el Reglament general de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
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Prèviament a la resolució, s’ha de notificar la proposta de resolució a l’obligat tributari per tal que, en el
termini de 10 dies, presenti les al·legacions i els justificants que estimi necessaris. Tanmateix es pot
prescindir d’aquest tràmit quan no es tinguin en compte altres fets o al·legacions que les realitzades per
l’obligat tributari o quan la quantia proposada per a retornar sigui igual a la sol·licitada, exclosos els
interessos de demora.

Data 24-12-2020

Art. 184è. Instrucció. Iniciat el procediment, l'òrgan competent de l’Administració tributària municipal ha
de practicar les actuacions necessàries per tal de comprovar la procedència de la devolució d'ingressos
indeguts i pot sol·licitar els informes o actuacions que estimi necessaris.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 183è. Procediment per al reconeixement del dret a la devolució. Si el procediment s'inicia a petició
de la persona interessada, en l'escrit que presenti davant l'òrgan corresponent s’ha de fer constar les
dades previstes en l’article 175è d’aquesta Ordenança i en l’article 17è del Reglament general de
desenvolupament de la Llei 58/2003, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa i,
especialment:
a) El justificant de l'ingrés indegut. A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents que acreditin el dret a
la devolució i els elements de prova que es considerin oportuns. Els justificants d’ingrés poden ésser
substituïts per la menció exacta de les dades identificadores de l’ingrés efectuat, entre elles, la data i el
lloc de l’ingrés i el seu import.
b) Una declaració expressa del mitjà escollit pel qual s'hagi de fer la devolució. Es pot escollir entre
transferència bancària o compensació.

A

3. En virtut de la resolució d’un recurs administratiu o d’una resolució judicial ferms.
4. En un procediment d’aplicació dels tributs.
5. En un procediment de rectificació d’autoliquidacions, d’acord amb el que disposen els articles
120è.3 de la Llei general tributària i 126è i 128è del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs.
6. Per qualsevol altre procediment establert en la normativa tributària.

Art. 188è. Recurs d’alçada.1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals i altres
ingressos de dret públic que siguin de competència municipal es pot interposar recurs d’alçada davant
l’Alcaldia, amb efectes de reposició, tot aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l’article 14. 2è del
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Secció 4a: Recursos i reclamacions econòmic administratives

Secció 5a: Suspensió
Art.190è. Suspensió.1. La mera interposició de recurs d’alçada no suspèn l’execució de l’acte
impugnat. Això no obstant, a sol·licitud de l’interessat, procedeix la suspensió en els supòsits següents:
a) Quan s’aporti alguna de les garanties següents:
−

Dipòsit de diners en efectiu o en valors públics a la Tresoreria Municipal.

−

Aval o fiança de caràcter solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat
d’assegurança de caució.

−

Aval personal i solidari de dos contribuents de la localitat que tinguin solvència reconeguda,
únicament per a deutes inferiors a 601,01 €.

La garantia ha de cobrir l’import de l’obligació a què es refereix l’acte impugnat, els interessos de demora
que generi la suspensió i els recàrrecs que puguin ser procedents en el moment de la sol·licitud de
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La notificació de la resolució s’ha de realitzar en el termini dels 10 dies següents a la data en què hagi
estat dictada.
Transcorreguts els terminis anteriors sense que s’hagi notificat resolució expressa, i sempre que s’hagi
acordat la suspensió de l’acte objecte de recurs, es deixa de meritar l’interès de demora en els termes de
l’article 14è.
4. El recurs es considera desestimat un cop transcorreguts els terminis a què fa referència l’apartat 3
d’aquest article sense que se n'hagi notificat la resolució. En tal cas, la via contenciosa administrativa
queda expedita.
5. La resolució d’aquest recurs d’alçada posa fi a la via administrativa i únicament pot interposar-se
recurs contenciós administratiu. Contra la resolució d’un recurs d’alçada no es pot interposar cap altre
recurs administratiu, tret de l’extraordinari de revisió.
Tampoc no es pot interposar recurs d’alçada quan un acte sigui reiteració d’altres actes ferms i
consentits o quan es tracti d’un acte d’execució d’una resolució judicial ferma.
6. El recurs d’alçada regulat en aquest article s’entén sense perjudici dels supòsits en què la Llei
preveu la reclamació econòmica administrativa contra actes dictats en via de gestió dels tributs locals.
7. La competència per resoldre els recursos que es presentin contra actes tributaris de l'Ajuntament de
Barcelona correspon a l'alcalde/ssa o a aquella persona en qui aquest/a delegui, la qual, sempre, ha de tenir
la condició de regidor/a.
Reclamacions econòmiques administratives. De conformitat amb el que disposa l’art. 18.4 del Real Decret
243/1995, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la
delegació de competències en matèria de gestió censal d’aquest impost, contra els actes derivats de les
actuacions d’inspecció que suposin inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos quan
aquests actes són dictats per l’Ajuntament, es pot interposar reclamació econòmica administrativa davant el
Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, prèvia interposició preceptiva a què fa referència
l’article 188è de la present ordenança fiscal general. Fins que aquest recurs no es resolgui, de forma
expressa o per silenci, no es podrà plantejar reclamació econòmica administrativa.
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text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2 /2004, de 5 de
març.
2. El recurs es pot presentar, amb els requisits establerts a l’article 175è de la present Ordenança, en
el termini d’1 mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de l’acte recorregut o al de la
finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents o
obligats al pagament.
Tractant-se de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició es
computa a partir de l’endemà de l’acabament del període voluntari de pagament.
3. El recurs s’ha de resoldre en el termini d’1 mes a comptar des del dia següent a la seva presentació,
excloent del còmput de l’esmentat termini els períodes d’interrupció justificada i de les dilacions no
imputables a l’administració tributària municipal, en els termes establerts als article 102è a 104è del
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, així com el termini
empleat per altres òrgans de l’Administració per a la remissió d’informes i/o dictàmens preceptius, sense
que aquest últim període pugui excedir de dos mesos.

Secció 6a: El Consell Tributari
Art. 191è.Naturalesa i funcions.1. El Consell Tributari és l'òrgan de l'Ajuntament de Barcelona
especialitzat en matèria de gestió, recaptació i inspecció i revisió dels ingressos de dret públic. El seu
funcionament es basa en criteris d’independència tècnica, objectivitat, celeritat i gratuïtat.
2. Les funcions que el Consell Tributari desenvolupa, en els termes previstos en el seu Reglament
orgànic, són:
a) Dictaminar les propostes de resolució dels recursos interposats contra els actes d’aplicació dels
tributs i preus públics i de recaptació d’aquests i dels altres ingressos de dret públic que pertanyin
a la hisenda municipal, tramesos pels serveis d’Hisenda o per qualsevol altra dependència o
organisme municipal que emeti propostes d’aquesta naturalesa.
b) Informar, amb caràcter previ a la seva aprovació provisional, sobre les ordenances reguladores
dels ingressos de dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general,
relativa totalment o parcialment als ingressos de dret públic, que li encomani l’Alcaldia o els
òrgans competents en aquestes matèries.
c) Atendre les queixes i suggeriments que presentin els contribuents sobre l’activitat tributària
municipal.
d) Elaborar informes, estudis i propostes en matèria tributària, quan així ho sol·licitin l’alcalde o
alcaldessa, el tinent o la tinent d’alcalde, o el regidor o regidora competent en matèria d’hisenda.
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2. Quan el contribuent interposi un recurs contenciós administratiu, la suspensió acordada en via
administrativa es manté sempre que hi hagi garantia suficient, fins que l’òrgan judicial competent adopti la
decisió que correspongui en relació a la suspensió de l’acte impugnat.
Tanmateix, en els supòsits d’estimació parcial del recurs interposat en via administrativa, la resolució
del qual no pugui ésser executada perquè es manté la suspensió en la via jurisdiccional, l’obligat tributari
té dret, si així ho sol·licita, a reduir proporcionalment la garantia.
A aquests efectes, s’ha de practicar en el termini de 15 dies, des de la sol·licitud de l’interessat, una
quantificació de l’obligació que, en el seu cas, hagués resultat de l’execució de la resolució, la qual s’ha
d’utilitzar per a determinar l’import de la reducció procedent, i, per tant, de la garantia que ha de subsistir.
Fins que no es formalitzi la nova garantia, l’anterior continua afecta al pagament de l’import de la
liquidació, deute o obligació subsistent.
3. La concessió de la suspensió comporta l'obligació de satisfer interessos de demora durant tot el
temps de la suspensió, tret que, resolt el recurs, l'acord o sentència declari totalment improcedent l’acte
impugnat.
Això no obstant, quan es garanteix el deute en la seva totalitat mitjançant un aval solidari d’entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant un certificat d’assegurança de caució, l’interès de
demora exigible és l’interès legal.
Tanmateix, no s’exigirà l’interès de demora, ni l’interès legal, quan s’escaigui, des del moment en què
l’Administració tributària municipal incompleixi algun dels terminis fixats a la Llei general tributària per a
resoldre, fins que es dicti la resolució procedent o s’interposi recurs contra la resolució presumpta.
4. La impugnació d’un acte censal d’un tribut de gestió compartida amb l’Administració tributària de
l’Estat no és motiu suficient per a suspendre la liquidació que es pugui practicar, sense perjudici que, si la
resolució que es dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació satisfeta, es realitzi la devolució
d’ingressos corresponent.
5. L’òrgan competent per a acordar la suspensió dels actes impugnats i la devolució de les garanties
és el gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda.

B

c) L’execució de les sancions que siguin objecte d’un recurs d’alçada, queda automàticament
suspesa en període voluntari, sense necessitat d’aportar garanties, fins que siguin fermes en via
administrativa.

A

suspensió.
La sol·licitud de suspensió ha d’anar necessàriament acompanyada del document en què es formalitzi la
garantia aportada. En cas contrari no produirà efectes i es tindrà per no presentada i es procedirà al seu
arxivament, amb notificació prèvia a l’interessat.
b) Sense necessitat d’aportar garantia, quan s’apreciï que en dictar l’acte impugnat, s’ha pogut
incórrer en error aritmètic, material o de fet.

e)

Emetre els informes i formular les propostes que jutgi oportuns referents a qualsevol assumpte
que la pràctica i l’experiència li suggereixin en matèria de la seva competència.
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Art. 194è. Resolucions administratives. 1. Les resolucions s’han d’executar en els seus propis termes
llevat que s’hagi acordat la suspensió de l’acte impugnat i aquesta suspensió es mantingui en altres
instàncies.
2. Els actes resultants de l’execució de la resolució d’un recurs han de ser notificats en el termini d’un
mes des que la resolució té entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva execució.
Els actes d’execució no formen part del procediment origen de l’acte objecte d’impugnació.
En l’execució de les resolucions són d’aplicació les normes sobre transmissibilitat, conversió d’actes
viciats, conservació d’actes i tràmits i convalidacions previstes en les disposicions generals de dret
administratiu.
3. Quan es resolgui sobre el fons de l’assumpte i s’anul·li totalment o parcialment l’acte impugnat,
s’han de conservar els actes i tràmits no afectats per la causa d’anul·lació, amb manteniment íntegre del
seu contingut.
En el supòsit que s’anul·li una liquidació i se’n realitzi una de nova, s’ha d’exigir els interessos de
demora, segons allò establert a l’article 14è d’aquesta ordenança.
Quan la resolució parcialment estimatòria deixi inalterada la quota tributària, la quantitat a ingressar o
la sanció, la resolució s’ha d’executar modificant parcialment l’acte impugnat i els posteriors que se’n
derivin, però s’han de mantenir els actes recaptatoris, prèviament realitzats, sense perjudici, si s’escau,
d’adaptar les quanties de les traves i dels embargaments realitzats.
4. Quan s’apreciï vici de forma i no es resolgui sobre el fons de l’assumpte, la resolució ha d’ordenar la
retroacció d’actuacions, s’han d’anul·lar tots els actes posteriors que portin causa en l’anul·lat i, si s’escau,
s’han de retornar les garanties o les quantitats indegudament ingressades i els interessos de demora.
5. Quan la resolució estimi totalment el recurs i no sigui necessari dictar un nou acte, s’han d’anul·lar
totes les actuacions posteriors a l’acte impugnat i, si s’escau, s’han de retornar les garanties o les
quantitats indegudament ingressades i els interessos de demora.
6. Quan la resolució administrativa confirmi l’acte impugnat i aquest hagi estat suspès en període
voluntari, la notificació de la resolució ha d’anar acompanyada d’un duplicat de la liquidació i s’ha d’iniciar
el termini de pagament en període voluntari. Si la suspensió es va produir en període executiu, la
notificació de la resolució ha de determinar la procedència de la continuació o de l’inici del procediment de
constrenyiment, segons que la provisió de constrenyiment hagi estat notificada o no, amb anterioritat a la
data de suspensió.
La liquidació d’interessos de demora meritats durant la suspensió, s’ha de realitzar de la manera
següent:
a) Si la suspensió ha produït efectes en període voluntari, s’han de liquidar els interessos
de demora pel temps comprès entre el dia següent al del venciment del termini d’ingrés en
període voluntari i la data de la resolució administrativa, sense que el final d’aquest còmput pugui
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Secció 7a: Execució de resolucions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 193è. Queixes i suggeriments. Els contribuents poden adreçar directament al Consell les queixes
sobre el funcionament de la gestió, la liquidació i la recaptació dels tributs locals, com també els
suggeriments que considerin convenients de formular sobre aquestes matèries.
El Consell ha d'estudiar aquestes queixes i aquests suggeriments i proposar les mesures pertinents al
o a la titular de la Tinència d’Alcaldia o de la Regidoria competent en matèria d’hisenda.

B

2. El mandat dels membres del Consell Tributari serà de quatre anys, renovables per uns altres quatre.
La renovació es farà per meitats cada dos anys. Tenint en compte que el nombre de membres fixat és
imparell, la renovació es farà alternativament per defecte i per excés, seguint sempre el mateix ordre.
Durant el seu mandat, els membres del Consell són inamovibles.

A

Art. 192è. Composició.1. El Consell Tributari estarà constituït per cinc membres designats per decret
motivat de l’Alcaldia, un cop escoltats els portaveus dels diferents grups municipals i donant-ne compte al
Plenari del Consell Municipal, entre persones juristes de prestigi reconegut en matèria tributària, que
comptin amb un mínim de deu anys d'experiència professional.
La seva composició, competències, organització i funcionament es regula en el seu Reglament
orgànic.

ser posterior al termini màxim per dictar la resolució, d’acord amb el que estableix l’apartat tercer
de l’article 188è d’aquesta Ordenança.

Art. 197è. Garanties, el cost de les quals és objecte de reemborsament. El dret de reemborsament del
cost abasta, quan hagin estat acceptades, les garanties següents:
a) Avals o fiances de caràcter solidari d’entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o
certificats d’assegurança de caució.
b)

Hipoteques mobiliàries i immobiliàries.

c)

Penyores amb o sense desplaçament.

d)

Qualsevol altra que l’Administració o els tribunals hagin acceptat.

Art. 198è. Determinació del cost. 1. El cost de les garanties està integrat per les següents partides:
a) En els avals o fiances de caràcter solidari i certificats d’assegurança de caució, per les quantitats
efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit, societat de garantia recíproca o entitat asseguradora en
concepte de primes, comissions i despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, fiança o
certificat, meritats fins a la data en què es produeixi la devolució de la garantia.
També es consideraran costos les despeses derivades de la intervenció d’un fedatari públic.
No es consideraran costos d’aquestes garanties altres imports exigits per les entitats financeres i que
corresponen a les relacions entre la entitat i el seu client (clàusules de contra garantia i/o comissions de
risc o altres clàusules similars).
b) En les hipoteques i les penyores, el cost inclou les quantitats satisfetes pels conceptes següents:
1. Despeses derivades de la intervenció d’un fedatari públic.
2. Despeses registrals.
3. Tributs derivats de la constitució de la garantia i, en el seu cas, de la seva cancel·lació.
c) En el supòsit d’altres garanties acceptades per l’Administració o els Tribunals, el reemborsament
es limita a les despeses derivades, de manera directa, de la seva formalització, manteniment i
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L’obligat al pagament pot instar, en relació amb altres costos o conceptes diferents, el procediment de
responsabilitat patrimonial previst, a les normes del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i en el seu cas, a les normes aplicables del règim jurídic del sector públic.

Data 24-12-2020

Art. 196è. Àmbit d’aplicació. El reemborsament dels costos de les garanties aportades per suspendre
un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute, ha d’abastar les despeses necessàries per a la
seva formalització, manteniment i cancel·lació, i s’ha de fer efectiu tan bon punt aquest deute sigui
declarat improcedent per una sentència judicial o resolució administrativa fermes.
En els supòsits de resolucions administratives o sentències judicials que declarin parcialment
improcedent l’acte impugnat, el reemborsament ha d’abastar els costos proporcionals de la garantia que
s’hagi reduït.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Secció 8a: Reemborsament del cost de les garanties

B

Art. 195è.Resolucions judicials. L’execució de les resolucions dels tribunals de justícia s’han d’efectuar
d’acord amb l’establert en la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i al previst
en els articles 70 i 71 del Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, general tributària, en
matèria de revisió en via administrativa.

A

b) Si la suspensió ha produït efectes en període executiu, s’han de liquidar els interessos
de demora pel temps transcorregut entre la data de suspensió i la data de la resolució
administrativa, sense que el final d’aquest còmput pugui ser posterior al termini màxim per dictar
la resolució, d’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’article 188è d’aquesta Ordenança.

cancel·lació, meritades fins a la data en què es procedeixi a la devolució de les esmentades garanties.
d) En tot cas, s’ha d’abonar l’interès legal vigent que es meriti des de la data acreditada en què s’hagi
incorregut en les esmentades despeses, fins a la data en què se n’ordeni el pagament.

4. L’òrgan competent ha de dur a terme les actuacions necessàries per comprovar la
procedència del reemborsament sol·licitat, i, un cop finalitzades i, abans de redactar la
proposta de resolució, s’ha de donar audiència a l’interessat. Es pot prescindir d’aquest tràmit
quan no figurin en el procediment, ni siguin tinguts en compte altres fets, ni altres al·legacions
que les presentades per l’interessat.
5. L’òrgan competent ha de dictar resolució, que s’ha de notificar en un termini màxim de 6
mesos, comptats des de la data de presentació de la corresponent sol·licitud.
6. Transcorregut el termini per a efectuar la notificació sense que s’hagi realitzat,
l’interessat pot entendre desestimada la seva sol·licitud als efectes d’interposar recurs contra
la resolució presumpta.
7. Dictada una resolució per la qual es reconeix el dret al reemborsament del cost de les
garanties, s'emet l'oportuna ordre de pagament a favor de la persona o entitat creditora.

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol regulació anterior són d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.

CVE 2020039112

b) Acreditació de l’import a què es va elevar el cost de les garanties i indicació de la data efectiva de
pagament.
c) Declaració expressa del mitjà escollit, mitjançant el qual s’ha d’efectuar el reemborsament. Es pot
escollir entre transferència bancària o compensació.
3. Si l’escrit de sol·licitud no reuneix les dades expressades a l’article 175è.1 d’aquesta
Ordenança o no s’hi adjunta la documentació expressada a l’apartat anterior, s’ha de procedir
a l’esmena d’acord amb allò disposat a l’article 175è.2 de la present Ordenança.

Data 24-12-2020

a) Còpia de la resolució administrativa o sentència judicial per la qual es declari improcedent total o
parcialment l’acte administratiu o deute que es va suspendre.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 199è. Procediment. 1. L’òrgan competent per acordar el reemborsament del cost de les garanties
és el gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda.
2. El procediment s’inicia mitjançant sol·licitud de l’interessat, a la qual ha d’adjuntar els
documents següents:

A

2. En el supòsit que la garantia hagi estat constituïda mitjançant dipòsit de diners, sense perjudici de
l’aplicació dels paràgrafs c) i d) de l’apartat 1 d’aquest article, respecte de les despeses de constitució del
dipòsit, s’ha d’abonar l’interès legal fins a la data en què es produeixi la seva devolució.
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2. Són també d’aplicació la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del
municipi de Barcelona i les disposicions concordants o complementàries dictades per tal de desplegar la
normativa assenyalada.

d)

Del dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 1r per l’ordre que s'hi
estableix determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants modalitats previstes
en aquest apartat.
Als immobles de característiques especials s’hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte quan els
drets de concessió que poden recaure sobre l’immoble no exhaureixen la seva extensió superficial,
supòsit en el qual també es realitza el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no
afectada per una concessió.
3. Tenen la consideració de béns immobles rústics, urbans i de característiques especials els definits
com a tals als articles 7è i 8è del text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
Article 3r. No subjecció. No estan subjectes a l’impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns del domini públic marítim-terrestre
i hidràulic, sempre que sigui d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b)

Els béns immobles següents propietat de l’Ajuntament:

Els de domini públic afectes a l'ús públic.
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, llevat quan es
tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Art. 4t. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, com també les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat
jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que tinguin la
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable de l’impost.
En el supòsit 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
76è del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’ens o organisme públic al qual es trobi

74

CVE 2020039112

D’un dret real d’usdefruit.

Data 24-12-2020

c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’un dret real de superfície.

B

b)

Pàg. 74-224

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre béns immobles la titularitat
dels següents drets sobre els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els immobles mateixos o sobre els serveis públics als quals
estiguin afectes.

https://bop.diba.cat

Art. 1r. Disposicions generals.1. D'acord amb allò que preveu l'article 59è.1 en relació amb l'article
15è.2, tots dos del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i normes complementàries,
s'estableix l'impost sobre béns immobles com a tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns
immobles, regulat pels articles 60è i següents de l’esmentat text refós.

A

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Art. 6è. Base liquidable. 1. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar en la base
imposable les reduccions que legalment s’estableixin.
2. Als immobles urbans, el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de la
revisió realitzada d’acord amb la Ponència de Valors aprovada l’any 2017, se’ls aplicarà durant nou anys a
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors la reducció que es determina en els apartats següents.
3. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient
reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducció calculat
per a cada immoble.
El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà
disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la
diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i el seu valor base que serà la base
liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.
4. No obstant això, el valor base del component individual serà el que s’indica a continuació en cada
un dels casos següents:
a) Pel que es refereix a aquells immobles –que havent-se alterat les seves característiques físiques,
jurídiques o econòmiques abans de l’1 de gener de l’any 2018 no hagi estat modificat el seu valor
cadastral en el moment de l’aprovació de la Ponència de l’any 2017 , 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, per l’aplicació als esmentats béns de la
ponència de valors anterior a l’última aprovada.
a) Pel que es refereix als immobles, el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini
de reducció, a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions,
comunicacions, sol·licituds, inspecció cadastral i subsanació de discrepàncies, el valor base serà el
resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció General del
Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir el valor cadastral mitjà de tots
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Art. 5è. Base imposable.1. La base imposable és constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, urbans
o rústics i de característiques especials.
2. Aquests valors es determinaran, notificaran i seran susceptibles d’impugnació d’acord amb el que
estableix el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

Data 24-12-2020

4. Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives
participacions, les persones copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei
general tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren, la
responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.
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3. En els supòsits de canvis de titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de l’impost, els
béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de les quotes
tributàries en els termes previstos a l’article 79è de la Llei general Tributària. A aquests efectes, els/les
notaris/es hauran de demanar informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per
l’impost sobre els béns immobles associats a l’immoble que es transmet.

B

2. El que es disposa en el punt anterior és d’aplicació sense perjudici de la facultat dels/de les
contribuents o els seus substituts de repercutir l’impost d’acord amb les normes del dret comú.
Les Administracions Públiques i l’ens o organisme públic al qual es trobi afecte o adscrit l’immoble o
aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió repercutiran la part de la quota líquida de
l’impost en els qui, no essent 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 de 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.

A

afecte 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 dites concessions en els
termes i resta de condicions que es determinin per ordre.
Per aquesta mateixa classe d’immobles de característiques especials, quan la persona propietària
tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com a
substitut del mateix, l’ens o organisme públic al qual es refereix el paràgraf anterior, el qual no podrà
repercutir en el contribuent l’import del deute tributari satisfet.

Art. 8è. Exempcions.1. Gaudeixen d’exempció els béns següents:
a) Els que, tot i ser propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals,
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, com també els
de l’Estat afectes a la defensa nacional.
b)

Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.

c) Els béns de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa
Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació
subscrits en virtut del que disposa l’article 16è de la Constitució.
d)

Els que siguin propietat de la Creu Roja.

e) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis, aixecats en els mateixos terrenys,
destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació de les línies
esmentades. No estan exempts, per tant, els establiments d’hoteleria, espectacles comercials i d’esbarjo,
les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
f)
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Art. 7è. Quotes i tipus de gravamen.1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la
base liquidable el tipus de gravamen.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes
legalment.
2. El tipus de gravamen general serà el 0,66%, quan es tracti de béns immobles urbans.
El tipus de gravamen específic serà de l’1,% quan es tracti de béns immobles urbans que, exclosos els
d’ús residencial, tinguin assignat els usos, establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les
construccions, relacionats a l’annex d’aquesta ordenança.
El tipus específic solament s’aplicarà, com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans que, per cada
ús, tingui major valor cadastral, segons valors que s’indiquen a l’annex d’aquesta ordenança.
En l’annex s’indica el llindar de valor per cada ús, a partir del qual serà d’aplicació el tipus específic.
El tipus de gravamen serà el 0,66%, quan es tracti de béns immobles rústics.
El tipus de gravamen aplicable als béns de característiques especials serà el 0,80%
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5. Per determinar el component individual, en el cas de revisió o modificació de valors cadastrals
posterior a la Ponència de l’any 2017 que afecti part dels immobles del municipi, la diferència positiva
entre el nou valor cadastral i la base liquidable o el valor base referit en l’apartat anterior es dividirà per
l’últim coeficient reductor aplicat.
6. En el cas de revisió o modificació de valors cadastrals que afecti la totalitat dels immobles, el
període de reducció conclourà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció pendent.
7. La reducció en la determinació de la base liquidable de l’impost respecte als béns rústics quedarà
en suspens fins que per llei s’estableixi la data de la seva aplicació.
8. 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
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% del que resulti de la nova ponència.
9. En els 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 3 que, a aquests efectes, es
prendrà com a valor base.

A

els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en l’últim padró entre la mitjana dels valors
cadastrals resultants de l’aplicació de la nova ponència de valors.

Els de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 10 €.

h) Els béns als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals vigents i, a
condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica,
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g) Els de naturalesa rústica, en cas que, per cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 10 €.

consular, o als seus organismes oficials.

d) Aquells que, sense estar previstos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes
per l’article 62è.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de sol·licitud i
no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant això, quan el benefici fiscal se sol·liciti abans que la liquidació
sigui ferma, serà concedit si en la data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per al seu
gaudiment.
3. Prèvia comunicació, seran exempts els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos en
l’article 63è.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats sense finalitats
lucratives en els termes previstos a l’article 15è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Art. 9è. Bonificacions. 1. En el supòsit de noves construccions i obres de rehabilitació integral, es
tindrà dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost, sempre que així se sol·liciti pels
interessats abans d’iniciar-se les obres, de conformitat amb l’article 73è.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Per gaudir de la bonificació establerta en l’apartat anterior, les persones interessades hauran de
complir els requisits següents:
a) Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a realitzar les
noves construccions i/o obres de rehabilitació integral.
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Aquesta exempció inclou, exclusivament, els béns immobles que reuneixin les condicions següents:
En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció a l’instrument de
planejament urbanístic a què es refereix l’article 20è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol.
En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i
estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual es va aprovar el
Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació
urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos a l’article 21è de la Llei 16/1985, de 25
de juny.
No estaran exempts els béns immobles als quals es refereix aquesta lletra b) quan estiguin afectes a
explotacions econòmiques, llevat 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 finalitats 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 els organismes autònoms de l’Estat i entitats de dret
públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
c) Els béns immobles dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que
estiguin directament afectes al compliment de les finalitats específiques d’aquests centres. Juntament
amb la sol·licitud d’exempció s’haurà de presentar certificat, emès per l’òrgan de l’Administració pública al
que estiguin adscrits, acreditatiu de la titularitat, del seu caràcter de centre sanitari i de l’ús de l’immoble.
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b) Els béns immobles declarats expressament i individualment monument o jardí històric d’interès
cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l’article 9è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article 12è com a
integrants del Patrimoni Historicoartístic Espanyol, com també els compresos en les disposicions
addicionals primera, segona i cinquena de la Llei esmentada.

A

2. Prèvia sol·licitud, gaudiran d’exempció:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment o
parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, amb
l’abast previst en el Reial Decret 2187/1995, de 28 de desembre.

c) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
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b) Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti,
la qual haurà de fer-la el tècnic director competent.

b) No posseeixin, ni el/la contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres
immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que la
persona contribuent o una resident posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús
exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant
només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
c) Per poder gaudir de la bonificació, els o les interessades hauran d’adreçar la seva sol·licitud a
l’Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i
resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i els
membres de la unitat familiar residents en el seu habitatge.
Excepcionalment, aquells/es contribuents que a l’entrada en vigor d’aquesta norma ja hagueren
esgotat el període de bonificació del 50% que preveu el primer paràgraf d’aquest apartat, també gaudiran
d’aquesta bonificació, si bé, el període bonificat únicament s’estendrà als exercicis que restin fins a
completar el període addicional abans esmentat, comptat des de l’exercici següent al què va finalitzar la
bonificació inicialment atorgada i, per tant, en cap cas la bonificació tindrà efectes retroactius.
El benefici establert per aquest període addicional, no és acumulable amb la resta de bonificacions
establertes en el present article.
Aquesta bonificació no és acumulable amb la bonificació establerta a l’apartat 1r.
4. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost dels béns rústics les
cooperatives agràries i d’explotació comunitàries de la terra, d’acord amb l’article 33è.4 de la Llei 20/1990,
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Límit ingressos anuals
Límit ingressos anuals
Límit ingressos anuals
9.080,40 €
9.534,42 €
9.988,44 €
15.436,68 €
16.208,51 €
16.980,35 €
18.160,80 €
19.068,84 €
19.976,88 €
entendre totes les persones empadronades a l’habitatge respecte del qual se
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1
2
3 o més
(*) Per unitat familiar cal
sol·licita la bonificació.
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L’acreditació dels requisits anteriors es podrà realitzar també amb qualsevol documentació admesa en
dret.
Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten diversos solars, en la sol·licitud
s'hauran de detallar les referències cadastrals dels diferents solars.
El termini per beneficiar-se de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en
què s’iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant aquell temps s’hi facin
obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius. A tal efecte s’haurà d’acreditar la data en què s’han iniciat les obres, mitjançant certificació del
tècnic director competent, visada pel col·legi professional.
3. Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost
durant el termini de tres anys, comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva, la qual haurà
d’ésser acreditada en el moment de la sol·licitud, que podrà fer-se en qualsevol moment anterior a la
finalització dels tres períodes impositius de duració de la bonificació i produirà efectes, en el seu cas, des
del període impositiu següent al de la sol·licitud i pels períodes anuals impositius que restin fins finalitzar
el termini de tres anys comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva.
Exhaurit el termini de bonificació referit anteriorment, les persones contribuents titulars d’habitatges de
protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost durant el quart període
impositiu, d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost durant el cinquè període impositiu i
d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost durant el sisè període impositiu.
De forma no acumulativa amb la bonificació anterior, els habitatges de protecció oficial i els que resultin
equiparables a aquests conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma, podran gaudir de bonificació
el cinquè període impositiu i següents, fins un màxim de 10 a partir de la qualificació definitiva d’habitatge
de protecció oficial, quan els/les contribuents reuneixin els requisits següents:
a) ) Que hagin obtingut en el segon any abans de l’any de meritació de l’impost uns ingressos anuals
de la unitat familiar, iguals o inferiors als que s’expressen en el quadre següent, en relació amb els
residents en l’habitatge. En relació amb els ingressos anuals obtinguts s’aplicarà anualment les
bonificacions que s’indiquen:
Bonificació 40%
Bonificació 30%
Residents membres unitat Bonificació 50%
familiar (*)

A

d) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la qual es farà
mitjançant certificació de l’administrador/a de la societat.

de 19 de desembre, de cooperatives.
6. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una
bonificació sobre la quota líquida de l'impost corresponent al domicili habitual. 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.

De 29.181 a 36.475 €

60%

50%

De 36.476 a 45.594 €

40%

30%

De 45.595 a 56.992 €

30%

20%

De 56.993 a 71.240 €

20%

10%

De 71.241 a 90.000 €

15%

5%

No obstant, les famílies nombroses que tinguin una renda superior al llindar màxim establert al quadre
anterior, podran gaudir de la bonificació, sempre i quan l’immoble que sigui el seu domicili habitual tingui
un valor cadastral igual o inferior a 300.000 euros El percentatge bonificat en aquests casos serà el
següent:
FN especial o membres
amb discapacitats

FN categoria general

15%

5%

b) Aquesta bonificació es tramitarà per l’Administració tributària municipal d’acord amb la informació
sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre el béns immobles. En el cas, que aquesta
bonificació no consti aplicada en el rebut de l’impost sobre el béns immobles, haurà de ser
sol·licitada per la persona interessada dins dels terminis de l’art. 99 de l’Ordenança fiscal general.

c) Als sols efectes d’aplicar aquesta bonificació:
•

S’equipararan a les famílies nombroses amb un o més membres discapacitats, la família
nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels ascendents que la integren
tingui reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%. En aquest supòsit, per gaudir de la
bonificació corresponent a les famílies nombroses amb un membre o més discapacitats, caldrà
sol·licitar-la expressament i acreditar el grau de discapacitat de l’ascendent, de conformitat amb el
que disposa l’art 99 de l’Ordenança fiscal general.

•

S’entendrà per unitat familiar, als efectes de determinar els ingressos per al gaudi de la bonificació,
les persones titulars del carnet de família nombrosa, d’acord amb el que preveu el Reglament de
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

•

Als efectes de determinar el nivell d’ingressos per aplicar la bonificació, es tindran en compte les
darreres dades de l’IRPF facilitades per l’AEAT durant l’exercici previ la meritació de la quota de
l’IBI. En el cas de persones no obligades a declarar, es tindran en compte la suma dels
rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments d’activitats econòmiques,
règims especials, així com guanys i pèrdues patrimonials.

7. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els immobles d’organismes
públics d’investigació i els d’ensenyament universitari sempre que estiguin directament afectes a la
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Fins a 29.180 €
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FN categoria general
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Renda

FN especial o membres
amb discapacitats

A

El percentatge de la bonificació es xifra segons la renda de la unitat familiar i el tipus de família
nombrosa:

B

a)

La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat/a en el termini de tres mesos posteriors a la data de
registre del tràmit de legalització de la instal•lació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya,
acreditant:
•
el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament;
•
la factura de la instal•lació executada signada i segellada per l’empresa instal•ladora;
•
en el cas d’instal•lacions col•lectives en edificis amb divisió de propietat horitzontal, còpia de
l’acta de la comunitat de propietaris que inclogui:
o l’acord de participació i repartiment de costos de la instal•lació,
o el consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una sol•licitud única de
bonificació en nom de tots els participants, actuant com a representant, si escau;
•
en el cas de sistemes solars tèrmics:
o el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics,
o el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament
d’energia solar tèrmica signat per l’instal•lador o el director de l’obra, segons model de
l’Agència d’Energia de Barcelona (http://energia.barcelona) i
o el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions tèrmiques
en edificis en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat
de Catalunya, si escau;
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A aquest efecte, el cost de la instal•lació es considerarà amb IVA, en el cas que la sol•licitud la faci una
persona física, i sense IVA, en cas de sol•licitud per una persona jurídica.
No s’estableix bonificació quan la quota íntegra de l’IBI sigui superior a 4.000 € en el cas d’habitatges
unifamiliars.
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L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:
•
la instal•lació solar no sigui obligatòria per normativa;
•
pel cas d’habitatges unifamiliars s’estableix un mínim de potencia a instal•lar en:
o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 2.000 €/any, cal una
potencia pic mínim instal•lada d’1 kWp,
o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 3.000 €/any, cal una
potencia pic mínim instal•lada d’1,5 kWp,
o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 4.000 €/any, cal una
potencia pic mínima instal•lada de 2 kWp;
•
els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un organisme
competent (Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark Management Organization,
entre d’altres), en el cas d’instal•lacions de producció de calor;
•
la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya;
•
l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui;
•
el/la sol•licitant justifiqui la seva participació econòmica, en el cas d’instal•lacions comunitàries;
•
el/la sol•licitant no sigui beneficiari/a de la bonificació de l’IAE pel mateix motiu;

B

8. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles destinats a
l’ús d’habitatge o terciari, en els quals s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la data de legalització de la
instal·lació.
A efectes de l’ús del bé immoble, es considera ús de terciari, la classificació dels usos cadastrals següent:
A: Aparcament
C: Comerç
E: Ensenyament i Cultura
G: Turisme i Hostaleria
K: Esportiu
O: Oficines
P: Administracions Públiques
R: Religiós
T: Espectacles
Y : Sanitat

A

investigació o ensenyament universitari. Aquesta bonificació s’ha de sol·licitar per l’organisme interessat a
l’Administració tributària municipal, en els terminis i amb els requisits establerts a l’article 99è de
l’Ordenança fiscal general.

Art. 10è. Immobles desocupats permanentment. 1. S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida
de l’impost respecte dels immobles d’ús residencial que es trobin permanentment desocupats. Aquest
recàrrec es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes passius de l’impost, una
vegada constatats tant la desocupació de l’immoble en l’esmentada data com l’existència de l’acte
administratiu que la declari, de conformitat amb el procediment que s’estableix en aquest article.
2. Als efectes de l’aplicació d’aquest recàrrec tindrà la consideració d’immoble residencial desocupat amb
caràcter permanent aquell habitatge que, d’acord amb el que estableix l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l’habitatge, estigui desocupat permanentment, sense causa justificada, per un
termini de més de dos anys. Seran causes justificades de desocupació de l’habitatge, que s’hauran
d’acreditar al corresponent procediment per a la declaració de l’habitatge en situació de desocupació
permanent, exclusivament les previstes a la referida Llei 18/2007.
3. Prèviament a la imposició d’aquest recàrrec, s’ha de tramitar el procediment previst a la Llei 18/2007
per a la declaració de l’habitatge en situació de desocupació permanent. La instrucció i resolució d’aquest
procediment correspondrà als òrgans que siguin competents en matèria d’habitatge, en el qual donaran
audiència al subjecte passiu, per tal que pugui intervenir a l’expedient i al·legar el que consideri oportú,
particularment en relació a l’existència d’alguna de les causes justificades de desocupació que preveu
l’esmentada llei.
Per part dels òrgans competents en matèria d’habitatge s’emetrà certificació de tots els habitatges que a
data 31 de desembre hagin estat objecte d’una declaració administrativa de situació de desocupació
permanent que sigui executiva i continuï vigent en aquesta data, de la que es donarà trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda per tal que procedeixi a liquidar el recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost
d’acord amb el calendari fiscal corresponent a l’exercici.
4. La situació de desocupació permanent dels habitatges s’haurà d’acreditar d’acord amb els indicis i
comprovacions que s’estableixen a l’article 41.4 i 41.5 de la Llei 18/2007.
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Qui gaudeixi d’aquesta bonificació quedarà obligat a comunicar a l’Ajuntament les variacions que es
produeixin i que tinguin transcendència sobre la mateixa, sense perjudici del reintegrament a la hisenda
local de l’import i els interessos de demora que resultin d’aplicació.

Data 24-12-2020

10. Els béns immobles en els quals es desenvolupi una activitat econòmica destinada al lloguer social
d’habitatges, ja siguin gestionats per la Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona, per entitats o empreses
de titularitat pública o bé per altres subjectes privats quan estiguin inclosos en d’altres programes
municipals o quan provinguin de d’altres acords de col·laboració público-privada, o destinada a la cessió
d’ús d’habitatges per part de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús d’entitats sense ànim de lucre i
d’iniciativa social, podran gaudir d’una bonificació del 95% en la quota, amb caràcter indefinit, prèvia
sol•licitud del subjecte passiu, i tota vegada que aquestes activitats econòmiques siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials que justifiquin aquesta
declaració. L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat, per la Comissió del
Consell Municipal que tingui la competència en matèria d’Hisenda. La bonificació tindrà efectes en
l’exercici següent en què es presenti la sol•licitud en els casos de rebuts de padró i des de la data inicial
del període liquidat en els casos de nova liquidació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9. Els béns immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap supòsit de no subjecció o
d’exempció, estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives, dels centres cívics i
d’altres equipaments municipals o participats per l’Ajuntament, podran gaudir d’una bonificació del 95% en
la quota, amb caràcter indefinit, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i tota vegada que les activitats
pròpies abans esmentades siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta
declaració. L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat, per la Comissió del
Consell Municipal que tingui la competència en matèria d’Hisenda. La bonificació tindrà efectes des de
l’exercici en què es presenti la sol·licitud en els casos de rebuts de padró i des de la data inicial del
període liquidat en els casos de nova liquidació.

A

en el cas de sistemes solars fotovoltaics:
o el justificant de presentació de la sol•licitud de posada en servei o l’autorització
administrativa en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió empresarial de la
Generalitat de Catalunya, segons model correspongui.

B

•

2. La liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest
impost, serà competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendrà les funcions de reconeixement i
denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions, emissió dels documents
cobratoris, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos contra els
esmentats actes i actuacions per a l’assistència i informació al/la contribuent en aquestes matèries.
3. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què
s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable previstes en els
procediments de valoració col·lectiva. Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les
esmentades notificacions sense que s’hagin presentat els recursos pertinents, es consideraran
consentides i fermes les bases imposables i liquidables notificades, sense que puguin ser objecte
d’impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’Impost.
4. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró Cadastral i en els altres
documents expressius de les seves variacions elaborats per la Direcció General del Cadastre, sense
perjudici de la competència municipal per a la qualificació d’immobles d’ús residencial desocupats.
5. En el cas de la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles destinats a
l’ús d’habitatge o terciari, en els quals s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol, l’import acumulat de la bonificació en els tres anys no pot superar el cost de la
participació econòmica del sol•licitant en la instal•lació de generació en el cas d’instal•lacions col•lectives
o el cost de la instal•lació en el cas que es tracti d’una instal•lació individual. En cas contrari s’haurà de
reintegrar l’import econòmic corresponent a l’excés de bonificació.
Disposició addicional primera. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de
l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran
d'aplicació automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.

https://bop.diba.cat
Pàg. 82-224
CVE 2020039112

c) Per a les modificacions o variacions de les dades jurídiques, dos mesos, comptats a partir del dia
següent a la de l'escriptura pública o, si escau, el document en què es formalitzi la variació.

Data 24-12-2020

b) Per a les modificacions o variacions de les dades econòmiques, dos mesos, comptats a partir del
dia següent a l'atorgament de l'autorització administrativa de la modificació d'ús o destinació de què es
tracti.
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Art. 12è. Normes de gestió de l'impost.1. Els subjectes passius estan obligats a presentar la declaració
d’alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels béns immobles que tinguin transcendència a
l’efecte d’aquest impost.
El termini de presentació de les declaracions, fins que el Ministeri d’Hisenda en determini altres, serà
el següent:
a) Per a les modificacions o variacions de les dades físiques, dos mesos, comptats a partir del dia
següent a la data de finalització de les obres.

A

Art. 11è. Període impositiu i meritació de l'impost. 1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost es merita el primer dia de l'any.
3. Els fets, actes o negocis que es produeixin en els béns gravats i hagin d’ésser objecte de declaració
o comunicació, tindran efectivitat en el període impositiu següent a aquell en què tinguin lloc, sense que
l’efectivitat esmentada quedi supeditada a la notificació dels actes administratius corresponents.
4. L’efectivitat dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels
béns immobles de característiques especials ha de coincidir amb la data d’efectes cadastrals prevista al
text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

B

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.
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Pàg. 83-224

Valor cadastral
Des de
15.999,37 €
Des de 314.572,95 €
Des de 5.345.103,09 €
Des de 1.736,665,51 €
Des de 699.527,88 €
Des de 4.347.259,14 €
Des de 661.900,70 €
Des de 9.185.485,82 €
Des de 4.070.277,20 €
Des de 4.381.188,36 €
Des de 3.790.097,08 €
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Ús
Aparcament
Comerç
Ensenyament i Cultura
Turisme i Hostaleria
Indústria
Esportiu
Oficines
Administracions Públiques
Religiós
Espectacles
Sanitat

B

A
C
E
G
I
K
O
P
R
T
Y

A

ANNEX
Quadre dels valors cadastrals assignat als usos, establerts a la normativa cadastral per a la valoració
de les construccions, a partir dels quals s’aplicarà el tipus específic.
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Ordenança fiscal núm. 1.2
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

A

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que estableixen els articles 92è i següents del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els preceptes d'aquesta Ordenança regulen l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
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Art. 2n. Fet imposable.1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la
titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que en
sigui la classe i categoria.
2. Es considera apte per a circular qualsevol vehicle matriculat en els registres públics corresponents
que no hagi estat donat de baixa. A l’efecte d’aquest impost, també es consideraran aptes per a circular
els vehicles proveïts de permisos temporals per a particulars i de matrícula turística.

Pàg. 84-224

Art. 3r. No subjecció. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del model poden
rebre excepcionalment l'autorització per circular en exhibicions, certàmens o curses limitades d'aquesta
naturalesa.
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b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals
no sigui superior a 750 kg.

2. Sense perjudici de les modificacions que es puguin practicar mitjançant la Llei de pressupostos
generals de l'Estat, les quotes seran les següents:
Tarifa
Potència i classe de vehicle

Quota
Coeficient

Bàsica

a)

b)

Turismes:

Autobusos:

(€)

De menys de 8 cavalls fiscals

12,62

2

25,24

De 8 a 11,99 cavalls fiscals

34,08

2

68,16

De 12 a 15,99 cavalls fiscals

71,94

2

143,88

De 16 a 19,99 cavalls fiscals

89,61

2

179,22

De 20 o més cavalls fiscals

112,00

2

224

De menys de 21 places

83,30

2

166,60

De 21 a 50 places

118,64

2

237,28

De més de 50 places

148,30

2

296,60
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B

Art. 5è. Quota. 1. Les diferents quotes del present impost corresponents a cadascuna de les
categories de vehicles seran el resultat de multiplicar les tarifes bàsiques establertes a l'article 95è del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals pels coeficients que s’indiquen en l’apartat següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

Art. 4t. Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària a nom dels quals figura el vehicle en
el permís de circulació.
Qualsevol modificació haurà de ser comunicada a la Prefectura Provincial de Trànsit en els termes que
estableix la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i el Reglament general de
vehicles.

166,60

De 3.000 a 9.999 kg de càrrega útil

118,64

2

237,28

De més de 9.999 kg de càrrega útil

148,30

2

296,60

De menys de 16 cavalls fiscals

17,67

2

35,34

De 16 a 25 cavalls fiscals

27,77

2

55,53

De més de 25 cavalls fiscals

83,30

2

166,60

17,67

2

35,34

27,77

2

55,53

83,30

2

166,60

Vehicles de menys de 49 cc i ciclomotors

4,42

2

8,84

Motocicletes fins a 125 cc

4,42

2

8,84

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

7,57

2

15,14

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

15,15

2

30,3

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc

30,29

2

60,58

Motocicletes de més de 1.000 cc

60,58

2

121,16

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega
Remolcs i
útil
semiremolcs
arrossegats per
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
vehicles de tracció
De més de 2.999 kg de càrrega útil
mecànica:

Altres vehicles:

3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles.
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex V
del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra d) de les tarifes indicades
comprèn tant els tractors de camions com els tractors d'obres i serveis.
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil, llevat que el vehicle estigui
autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, cas en què haurà de tributar com a autobús.
7. Els vehicles mixtos adaptables tributaran segons el nombre de places autoritzades per a aquest
tipus de vehicle:
a) Si el vehicle mixt té autoritzades fins a 5 places, incloent-hi la del conductor, tributarà com a camió.
b) Si el vehicle mixt té autoritzades de 6 a 9 places, ambdues incloses, comptant-hi la del conductor,
tributarà com a turisme.
c) Si el vehicle mixt té autoritzades 10 o més places, incloent-hi la del conductor, haurà de tributar com
a autobús.
8. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes i, per tant, han de
tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
9. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la potència
d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.
10. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents als
tractors.
11. Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.
12. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes fins
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83,30

Pàg. 85-224

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
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f)

84,56

Data 24-12-2020

e)

Tractors

2
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d)

Camions

42,28

B

c)

De menys de 1.000 kg de càrrega útil

a 125 cc i gaudiran de les bonificacions previstes en l’art. 7è.
Art. 6è. Exempcions.1. Estan exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal
en grau igual o superior al 33%.
Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els dos apartats anteriors no podran
gaudir-ne per més d’un vehicle simultàniament.
g) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei del transport públic urbà,
sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor.
h) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària, sempre que disposin del Certificat
d’Inscripció en el Registre Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e),f) i h) de l'apartat 1r d'aquest
article, els interessats han de demanar-ne la concessió, indicant les característiques del vehicle, la
matrícula i la causa del benefici.
Declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document acreditatiu de la concessió.
Art. 7è. Bonificacions. 1. Els vehicles que siguin considerats de caràcter històric, de conformitat amb el
R.D. 1247/1995, de 14 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics podran gaudir d’una
bonificació del 100% de la quota de l’impost.
2. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a Zero emissions segons el registre de
vehicles de la Direcció General de Trànsit gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost.
En el cas que es produeixi la meritació de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb Zero
emissions per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran de la bonificació els vehicles que siguin
elèctrics
3. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com ECO que utilitzin combustible benzina,
amb emissions fins a 120 gr/km de CO2, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost.
En el cas que es produeixi la meritació de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb
emissions ECO per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran de la bonificació els vehicles que
reuneixin qualsevol de les condicions següents:
a) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat,
metà, metanol o hidrogen.
b) Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120 gr/km de
CO2.
4. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com C, amb emissions fins a 120gr/km de
CO2,, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, o que utilitzin combustible benzina
o bioetanol, amb emissions fins a 120 gr/km de CO2 i que tinguessin aplicada una bonificació durant els
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f) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. Aquesta
exempció s'aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant respecte els vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com respecte els destinats al seu transport.

Data 24-12-2020

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
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d) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l'assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.

B

Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals, amb seu o oficina a Espanya, i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò disposat en tractats o convenis internacionals.

A

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

5 primers anys des de la primera matriculació definitiva del vehicle, gaudiran de l’esmentada bonificació
fins finalitzar l’esmentat termini.

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu
3. L'import de la quota de l'impost s'ha de prorratejar per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o de baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos
termes en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle des del moment en què es
produeixi la baixa temporal en el Registre Públic corresponent.
4. Es procedirà a la baixa de l’impost, en el supòsit de transmissió d’un vehicle en què intervé una
persona jurídica que es dedica a la compravenda, quan es realitzi en virtut d’allò establert a l’article 33è
del Reglament general de vehicles. En tot cas, la persona jurídica que es dedica a la compravenda haurà
de sol·licitar el canvi de titularitat al seu nom quan hagi transcorregut més d’un any des que s’hagi produït
la baixa sense haver transmès el vehicle a un tercer. L’alta de l’impost, que es meritarà en el moment de
la seva transmissió definitiva, haurà d’efectuar-la l’adquirent o l’usuari final.
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Art. 9è. Període impositiu i meritació.1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat de la
primera adquisició del vehicle. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què té lloc
l'adquisició.

B

a) En els supòsits de matriculació o certificació d'aptitud per circular, subjectes al sistema
d’autoliquidació, s’han de sol·licitar en el moment de practicar l’autoliquidació, amb aplicació provisional
del corresponent benefici fiscal.
L’aplicació del benefici en l’autoliquidació equivaldrà a la seva sol·licitud.
b) En els supòsits que, per la continuïtat del fet imposable, siguin objecte de padró, s’han de sol·licitar
en el període que s’inicia amb la data a partir de la qual es realitza l’exposició al públic del padró i finalitza
transcorregut un mes a comptar des del dia següent a la data de finalització del període voluntari de
pagament, acompanyant la documentació acreditativa del compliment dels requisits per gaudir del benefici
fiscal. Un cop inclòs en el padró amb la bonificació corresponent, no s’haurà de sol·licitar novament en els
següents períodes impositius, sempre que no variïn les circumstàncies que han donat lloc a l’aplicació del
benefici.
c) En els supòsits de liquidacions, s’han de sol·licitar en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la notificació de la liquidació tributària, acompanyant la documentació acreditativa del
compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal .
El subjecte passiu haurà de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits per
gaudir del benefici fiscal a l’Administració tributària municipal en el termini de 15 dies, a comptar des de
l’endemà de realitzar l’autoliquidació o juntament amb la sol·licitud en els casos següents:
a) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
b) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, quan la
discapacitat no hagués estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
c) Vehicles sanitaris que no siguin ambulàncies.
d) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei del transport públic urbà.
e) Els vehicles dels agents diplomàtics i els funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya que
siguin súbdits dels països respectius, externament identificats, a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals, amb seu o oficina a Espanya, i
dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
f) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò disposat en tractats o convenis internacionals.
3. No obstant això, en relació a qualsevol petició d’exempció, bonificació o benefici tributari,
l’Administració podrà requerir sempre la documentació acreditativa corresponent.
4. L'incompliment de l’obligació de presentar la documentació acreditativa del corresponent benefici
fiscal, sense perjudici d'altres conseqüències legals, determinarà la liquidació i incorporació del vehicle al
padró de l'impost sense considerar aquest benefici.

A

Art. 8è. Terminis per sol·licitar els beneficis fiscals pregats
1. Els beneficis fiscals hauran d’ésser sol·licitats pels subjectes passius en els terminis
següents:

B
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o la derogació.

https://bop.diba.cat

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d'aplicació
automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.

A

Art. 10è. Gestió de l'impost.1. Els qui sol·licitin davant de la Prefectura Provincial de Trànsit la
matriculació o certificació d'aptitud per circular d'un vehicle o en el seu cas, la recuperació de la seva
aptitud per circular, hauran de practicar prèviament l'autoliquidació de la quota corresponent a la primera
meritació d'acord amb la forma i els efectes que l'Ordenança fiscal general estableix.
2. Per realitzar el canvi de titularitat dels vehicles, davant de la Prefectura Provincial de Trànsit,
s’haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell en
què es realitza el tràmit.
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2. Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es
verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions que es facin als cònjuges com a pagament
dels seus havers comuns. Llevat que sigui d'aplicació un règim més favorable per al contribuent, en els
matrimonis subjectes al Dret Civil Català es consideren béns integrants de la societat conjugal els béns
que, en concepte de compensació econòmica o per a la divisió de l’objecte comú o per a la liquidació del
règim econòmic matrimonial, s’adjudiquen als cònjuges de conformitat amb els articles 232.5, 232.12,
232.22, 232.28, 232.29, 232.38 o 233.17 del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, aprovat per Llei
25/2010, de 29 de juliol.
3. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.
4. Les transmissions de béns relacionades als apartats 2n i 3r d’aquest article, fetes pels membres
d’unions estables de parella, constituïdes d’acord amb les lleis que regulen les unions d’aquest tipus, sempre
que hagin regulat en document públic les seves relacions patrimonials.
5. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de fusió o escissió
d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats en branques d’activitat, a les quals resulti
aplicable el règim especial regulat en el capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l’impost sobre Societats, a excepció de les previstes en l’article 87è del mateix text legal quan no s’integrin
en una branca d’activitat.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a conseqüència de les
operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre
que s'ajustin plenament a les normes previstes en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, i al Reial
Decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre les societats anònimes esportives.
7. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions de repartiment equitatiu de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, ja sigui feta
de manera voluntària o en virtut d’expropiació forçosa, i les adjudicacions a favor dels esmentats
propietaris en proporció als terrenys que hagin aportat, en els termes establerts a l’article 23.7 del Reial
decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que es va aprovar el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana.
Quan el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeixi del que proporcionalment
correspongui als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació estarà subjecte a aquest impost.
8. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d’Actius
Procedents de la Reestructuració Bancària regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012,
de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
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Art. 3r. Actes no subjectes. No estan subjectes a aquest impost:
1. L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a l’efecte
de l'impost sobre béns immobles.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que
experimenten els terrenys de naturalesa urbana manifestat a conseqüència de la transmissió de la
propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del
domini sobre els terrenys esmentats.
2. Té la consideració de terreny de naturalesa urbana el definit com a tal a l’article 7è.2 del text refós
de la Llei del cadastre immobiliari, amb independència que estiguin considerats o no com a tals en el
Cadastre o en el padró d’aquell.
3. També hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys en els béns immobles
classificats com de característiques especials a l’efecte de l’impost sobre béns immobles.

B

Art. 1r. Disposició general. D'acord amb allò que preveu l'article 59è.2 en relació amb l'article 15è, tots
dos del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, regulat pels articles 104è a 110è de l’esmentat text refós i
l’article 51è de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de
Barcelona.

A

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Art. 5è. Base imposable. 1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del
valor dels terrenys manifestat en el moment de la meritació i experimentat en el període de temps
transcorregut entre l'adquisició del terreny o del dret per part del transmitent i la nova transmissió o, si
s’escau, la constitució del dret real de gaudi, amb un període màxim de vint anys.
Per determinar l'import de l'increment a què es refereix l'apartat anterior i quan el període de generació
de l’impost sigui inferior a l’any, s’ha d’aplicar el percentatge del 4% anual en funció dels mesos complerts
durant els quals s’hagi generat l’increment gravat, amb excepció de les transmissions lucratives mortis
causa, en les quals només es consideren els anys complets que integren el període impositiu.
El desglossament dels percentatges aplicables en funció dels mesos complerts durant els quals
s’hagi generat l’increment de valor serà el següent:
• 1 mes
0,33%
• 2 mesos

0,66%

• 3 mesos

1%

• 4 mesos

1,33%

• 5 mesos

1,66%

• 6 mesos

2%

• 7 mesos

2,33%

• 8 mesos

2,66%
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2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, té la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35è.4 de la
Llei general tributària que adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o transmeti el
dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Data 24-12-2020

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius
del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei
general tributària que transmet el terreny o aquella que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 4t. Subjectes passius. 1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius
del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei
general tributària que adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret
real de què es tracti.

B

9. Les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària a entitats participades directament o indirectament per la mateixa Societat en
almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el
moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la transmissió.
10. Les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir el seu objecte social, als
fons d’actius bancaris, a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de
novembre.
11. Les aportacions o transmissions que es produeixin entre els fons esmentats durant el període de
temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als fons, previst a
l’apartat 10 de la mateixa disposició addicional desena.
12. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels
quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada
de les operacions no subjectes a aquest impost.
13. Les transmissions d’immobles i la constitució i transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu
del domini en aquells supòsits en els què no s’hagi produït un increment de valor del terreny, sempre que
resulti degudament acreditat per part del contribuent, així com els supòsits en els què la quota tributària a
satisfer sigui superior a l’increment real de valor que també resulti acreditat.

4%

2. En els supòsits en què el període de generació de l’impost sigui superior a l’any, l'import de
l'increment es determina mitjançant l’aplicació sobre el valor del terreny, en el moment de la
meritació, del percentatge total que resulta de multiplicar el percentatge anual que tot seguit
s'indica pel nombre d'anys en el transcurs dels quals ha tingut lloc l'increment de valor:

Percentatge anual
a aplicar
Període fins a 5 anys
3,7%
Període fins a 10 anys
3,5%
Període fins a 15 anys
3,1%
Període fins a 20 anys
2,8%
Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta i el nombre d'anys pels quals
cal multiplicar el percentatge anual esmentat, només es consideren els anys complets que integren el
període impositiu, sense que s’escaigui considerar, a aquest efecte, les fraccions d'anys d'aquest període.
3. En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests, en el moment de la meritació, serà el que
tinguin determinat en aquell moment a l'efecte de l’impost sobre béns immobles.
Això no obstant, quan el valor esmentat sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb posterioritat, l'impost es liquidarà provisionalment d’acord
amb el valor inicial d’aquest planejament. En aquests casos, s’aplicarà a la liquidació definitiva el valor
dels terrenys obtingut d'acord als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit a la data
de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb l’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests
valors es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les
Lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui urbà, o integrat en un bé de característiques especials, en el
moment de la meritació de l’impost, no tingui determinat el valor cadastral en el moment esmentat,
l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan es determini el valor cadastral, referint l’esmentat valor al
moment de la meritació.
4. Quan el terreny hagués estat adquirit pel transmitent per quotes o porcions en dates diverses, s’han
de considerar tantes bases imposables com dates d’adquisició i cada base s’ha d’establir de la manera
següent:
a) S’ha de distribuir el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada data.
b) A cada part proporcional, s’hi ha d’aplicar el percentatge d’increment corresponent al període
respectiu de generació de l’increment de valor.
5. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l'import
de l'increment de valor s’ha de prendre la part del valor del terreny proporcional al valor dels drets
esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte de l'impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) USDEFRUIT
a) S'entén que el valor de l'usdefruit temporal és proporcional al valor del terreny, a raó del 2% per
cada període d'un any, sense que mai excedeixi el 70%.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total del terreny si
l'usufructuari té menys de vint anys. Aquest valor minora a mesura que l'edat augmenta en la proporció de
l'1% menys per cada any més, amb el límit mínim del 10% del valor total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per a un termini superior a trenta
anys o per a un temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat
subjecta a condició resolutòria.
d)

En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada usdefruit
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• 12 mesos (1 any)
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3,33%
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• 10 mesos
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3%

B

• 9 mesos

successiu tenint en compte l'edat de l'usufructuari respectiu.

6. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del
dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, cal aplicar el
percentatge corresponent sobre la part del valor cadastral que representa, respecte a aquest valor, el
mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulta d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la
totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. En cas que no s'especifiqui el
nombre de noves plantes, cal atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable
segons el planejament vigent.
7. Els drets reals de superfície s’imputen pel capital, preu o valor que les parts hagin pactat en
constituir-los, si és igual o superior que el que resulti de la capitalització a l’interès legal dels diners de la
renda o pensió anual; o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al
que tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l’impost sobre béns immobles.
8. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part del
preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat al terreny esmentat
sigui inferior; en aquest cas, preval aquest últim sobre el preu just.
9. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les
normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en
aquest supòsit, s’ha de liquidar l'impost pel domini ple.
Art. 6è. Quota tributària. La quota tributària és el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base
imposable.
Art. 7è. Tipus impositiu. El tipus impositiu és del 30%.
Art. 8è. Exempcions. 1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a
conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic,
o que hagin estat declarats individualment d’interès cultural segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985,
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, quan els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han fet, al seu càrrec,
obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles esmentats, sempre que es compleixin les
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b) El valor del domini directe o mitjà amb dret a lluïsme es calcula d'acord amb els preceptes que
estableix l’article 565è del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya aprovat per la Llei 5/2006, de 10 de
maig.

Data 24-12-2020

D) DOMINI ÚTIL, DIRECTE I MITJÀ
a) El valor del domini útil és la diferència entre el valor del domini directe o mitjà i el del terreny.
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C) NUA PROPIETAT
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de l'usdefruit,
ús o estatge i el valor total del terreny. En els usdefruits vitalicis que, alhora, siguin temporals, la nua
propietat es valora aplicant-hi, de les regles anteriors, aquella que li atribueixi menys valor.
En l'usdefruit a què es refereix la lletra d) la nua propietat s'ha de valorar segons l'edat del més jove
dels usufructuaris instituïts.

B

B) ÚS I ESTATGE
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar el 75% del valor del terreny sobre el qual
s'ha imposat, d'acord amb les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons
els casos.

A

e) En cas que es produeixi la transmissió del dret d’usdefruit o de la nua propietat de l’immoble,
s’haurà de calcular el valor del dret transmès tenint en compte l’edat de la persona usufructuaria en el
moment de la transmissió.

condicions següents:

c) El municipi de Barcelona i les entitats locals que hi estan integrades o en les quals s’integri, així
com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.
d) Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits establerts en la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge. En el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per una entitat sense
finalitats lucratives, l’exempció de l’impost està condicionada al fet que els esmentats terrenys compleixin
els requisits establerts per aplicar l’exempció a l’impost sobre els béns immobles.
Aquelles entitats que tinguin l’obligació d’efectuar la comunicació a l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
de l’opció del règim fiscal especial, hauran de presentar, juntament amb l’autoliquidació o declaració de
l’impost , amb aplicació provisional de l’exempció, el certificat actualitzat, emès per l’Agència Estatal
d’Administració Tributaria, acreditatiu de l’exercici de l’opció del règim fiscal especial i de que no n’ han
renunciat.
e) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de benèfic docents.
f) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel text
refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, Reial Decret Legislatiu 6/2004, de
29 d’octubre.
g)

Les persones o entitats a favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o convenis
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b) Les Comunitats Autònomes i les seves entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes
autònoms de l’Estat.

B

Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a
l'efecte de l’atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l’increment de valor.
Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no excedeixin del
percentatge, en relació al valor cadastral, igual a l’interès legal del diner més un punt en el moment de la
meritació.
A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha d’adjuntar la prova documental acreditativa del compliment de les
condicions assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova és insuficient, la que es consideri adequada en
substitució o com a complement d’aquesta prova.
c) Les transmissions realitzades com a resultat de la dació en pagament de l’habitatge habitual del
deutor hipotecari o del seu garant, per la cancel·lació de deutes garantides amb hipoteca que recau sobre
ella mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge que concorrin els requisits anteriors,
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre
de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute
hipotecari i evitar l’alineació de l’habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquella en la que hi hagi figurat empadronat el
contribuent de manera ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del
moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, se seguirà allò disposat a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre
Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni. Aquests efectes, s’equipararà el matrimoni
amb la parella de fet legalment inscrita.
2. També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de
subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:
a) L'Estat i els seus organismes autònoms.

A

Primera. Que les obres s'hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s’hagi posat de manifest
l’increment de valor, després de l’obtenció de la corresponent llicència municipal i de conformitat amb les
normes reguladores del règim de protecció d’aquesta classe de béns.

internacionals.
h) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys afectes a aquestes
concessions.
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Art. 9è. Bonificacions en la quota. 1. En les transmissions mortis causa referents a l’habitatge habitual
del causant, es considerarà com a tal, llevat de prova en contrari, el que hi figuri al Padró d’Habitants i es
podrà gaudir d’un 95% de bonificació en la quota, quan els adquirents siguin el cònjuge, els descendents
o adoptats o els ascendents o adoptants.
Si no hi ha la relació de parentiu esmentada, la bonificació es pot aplicar també als qui rebin de
l’ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en l’ús de l’habitatge per raó de conviure amb el
causant, durant els dos anys anteriors a la seva mort.
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni
de l’adquirent, durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins aquest
termini.
Si en el moment de la realització del fet imposable el causant tenia la residència efectiva en un altre
domicili del qual no era titular, també tindrà la consideració d’habitatge habitual aquell que tenia aquesta
consideració fins a qualsevol dia dels cinc anys anteriors a la mort del causant, sempre que l’ús de
l’habitatge no hagi estat cedit a tercers mitjançant contraprestació en el període esmentat, o hagi estat
cedit a tercers mitjançant el pagament d’un lloguer social a través de la Borsa d’habitatge de lloguer de
Barcelona. En aquest últim cas no resultarà d’aplicació el límit temporal dels cinc anys.
Es podrà considerar igualment com habitatge habitual del causant de la successió aquells dos
habitatges contigus, units entre si interiorment, sempre i quan el causant constés empadronat en un dels
dos i hagués residit en ells de forma habitual, encara que els mateixos no constitueixin una única finca
registral. L’acreditació de la residència habitual del causant en tots dos habitatges haurà d’efectuar-se per
l’adquirent mitjançant qualsevol medi de prova admès en Dret.
2. Pel que fa a les transmissions mortis causa de locals en els quals el causant, a títol individual,
exercia efectivament de forma habitual, personal i directa activitats empresarials o professionals, sempre
que els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o adoptats o els ascendents o adoptants i el
convivent en les unions estables de parella, constituïdes d’acord amb les lleis d’unions d’aquest tipus, es
podrà gaudir d’un 95% de bonificació en la quota.
Als efectes de l’aplicació de dita bonificació, en cap cas es consideraran locals afectes a la activitat
econòmica exercida pel causant els béns immobles de naturalesa urbana objecte de les activitats de
lloguer o venda d’immobles.
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni
de l’adquirent, així com a l’exercici d’una activitat econòmica i en el mateix local per part de l’adquirent de
forma individual, habitual, personal i directa, durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat
que morís l’adquirent dins aquest termini.
3. L’obligat tributari en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, comptats des de la data de
meritació de l’impost, ha de sol·licitar la bonificació i practicar l’autoliquidació amb aplicació provisional de
la bonificació o, si escau, presentar la declaració.
Les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin fora del termini anterior, quan s’hagin notificat
l’inici d’actuacions inspectores per no haver-se practicat l’autoliquidació, o si s’escau, presentat la
corresponent declaració, s’han de considerar extemporànies, i per tant no admissibles.
4. En el cas d’incompliment dels requisits a què es refereixen els apartats primer i segon d’aquest
article, l’obligat tributari ha de satisfer la part de la quota que hagi deixat d’ingressar com a conseqüència
de la bonificació practicada, més els interessos de demora, en el termini d’un mes a partir de la
transmissió de l’habitatge o local/s, mitjançant la corresponent autoliquidació.

A

La Creu Roja Espanyola.
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i)

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data de la
constitució o de la transmissió.
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Art. 10è. Meritació. 1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o a títol gratuït, intervivos o mortis
causa, en la data de la transmissió.

2. A l'efecte d'allò que disposa l'apartat anterior, es considera data de la transmissió:
a) En els actes o en els contractes intervivos, la de l'atorgament del document públic o la de la
resolució judicial i, si es tracta de documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic
o la del lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici, o bé des de la data en què l'adquirent vingui
tributant per l'impost sobre béns immobles.

b) Si es tracta d'actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any, si així ho
demana el subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si,
transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. Abans d’esgotar el termini de la
pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els primers
sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.
4. Quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l’herència
s’interromprà el termini previst a la lletra b) de l’apartat anterior per tal d’autoliquidar el tribut.
Aquells que es considerin amb dret a l’herència, o cridats a heretar, hauran de presentar una
declaració comunicant l’existència del procediment judicial a l’Ajuntament.
Començarà a comptar-se de nou el referit termini des del dia següent a aquell en el que sigui ferma la
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Art. 11è. Gestió de l'impost. 1. El subjecte passiu ha de practicar l'autoliquidació d'acord amb la
manera i els efectes establerts en l'Ordenança fiscal general, excepte en el supòsit que el terreny no tingui
determinat el valor cadastral en el moment de la transmissió. Quan el referit valor cadastral sigui
determinat, l’Ajuntament practicarà la liquidació referint l’esmentat valor al moment de la meritació.
En cas que l'Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar
l'autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració de la transmissió corresponent.
2. S’ha de presentar una autoliquidació o, si s’escau, una declaració per a cadascuna de les finques o
drets transferits, fins i tot en el cas que s'hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent constar
expressament la referència cadastral de cadascun dels béns immobles.
S’ha d’adjuntar a l'autoliquidació o la declaració el document que tingui consignats els actes o els
contractes que originin la imposició, així com els justificants dels elements tributaris necessaris per
practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que el subjecte
passiu ha sol·licitat.
3. S’ha de practicar l'autoliquidació o presentar la declaració en els terminis següents, a comptar des
de la data en què tingui lloc la meritació de l'impost:
a) Si es tracta d'actes intervivos, el termini és de trenta dies hàbils.

B

3. En cas que es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat,
la rescissió o la resolució de l'acte o del contracte que determina la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest contracte, el subjecte passiu té dret a la
devolució de l'impost pagat sempre que aquest acte o contracte no li hagi comportat cap efecte lucratiu i
que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució és ferma. S'entén que hi ha
efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han de fer les devolucions recíproques a què es
refereix l'article 1295è del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si
la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost
no li pertocarà cap devolució.
4. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s'escau la devolució
de l'impost pagat, i cal considerar-lo com un acte nou sotmès a tributació. En aquesta qualitat de mutu
acord, s'ha de considerar l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.
5. La qualificació dels actes o contractes entre els quals s’estableix alguna condició s'ha de fer d'acord
amb les prescripcions del Codi civil català. En cas que sigui suspensiva, l'impost no s'ha de liquidar fins
que aquesta prescripció no es compleixi. Si la condició és resolutòria, l'impost s'exigeix, llevat que, quan la
condició es compleixi, es faci la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat 3r anterior. Es considera
que la condició suspensiva s'ha complert quan l'adquirent ha entrat en possessió del terreny.
6. En les adquisicions de terrenys en l’exercici del dret de retracte legal, es considera com a data
inicial la que es va prendre o s’hauria d’haver pres en la transmissió verificada a favor del retractat.

A

b) En les transmissions mortis causa, la de la defunció del causant.

b) En els supòsits previstos per la lletra b) de l'article esmentat, l'adquirent o la persona a favor de la
qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

Art. 14è.Comunicació dels notaris. Els notaris també estan obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la
primera quinzena de cada trimestre, una llista o un índex comprensius de tots els documents que han
autoritzat que posin en relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb l'excepció dels actes
d'última voluntat. També estan obligats a trametre, en el mateix termini, una llista de documents privats
que comprenguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats per al
coneixement i la legitimació de firmes. S'entén que allò que preveu aquest apartat és independent del
deure general de col·laboració establert per la Llei general tributària.
Art. 15è. Inscripció al Registre de la Propietat. Serà requisit previ a la inscripció en el Registre de la
Propietat dels fets, actes o negocis jurídics, la presentació de la corresponent autoliquidació o la
declaració a que es refereixen els articles 11è i 13è d’aquesta ordenança, de conformitat amb l’article 254.
5 de la Llei Hipotecària, text refós segons decret de 8 de febrer de 1946, en la redacció donada per la
disposició final quarta de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures
tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.
Art. 16è.Infraccions i sancions. En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions
tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponen en cada cas, s’ha d’aplicar el règim
regulat per la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la despleguen.
Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d'aplicació
automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.
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Art. 13è.Comunicacions. Igualment, estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet
imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits previstos per la lletra a) de l'article 5è d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagi
constituït per negoci jurídic intervivos, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real
de què es tracti.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 12è. Notificacions. 1. L’Institut Municipal d’Hisenda, en els casos que els contribuents no hagin
pogut efectuar l’autoliquidació, ha de practicar les liquidacions de l’impost, que s'han de notificar
íntegrament al subjecte passiu, indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
El règim de les notificacions és el previst a les normes administratives generals, amb les especialitats
establertes en la Llei general tributària i a l’Ordenança fiscal general.
2. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, la liquidació s'ha de notificar a la
persona a nom de la qual s'hagi presentat la declaració. Aquesta persona està obligada a satisfer-la, i
només hi escaurà la divisió de la quota acreditada per un acte o negoci jurídic en cas que es presenti una
declaració per cadascun dels subjectes passius obligats al pagament.

B

resolució que posi fi al procediment judicial. En aquest moment, aquells que resultin beneficiaris de
l’herència vindran obligats a practicar l’oportuna autoliquidació pel tribut.
5. Les transmissions mortis causa de l’habitatge habitual del causant de la successió que es
produeixin amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Ordenança es regiran per la vigent en el
moment de la defunció.
6. Les dades contingudes a les autoliquidacions o declaracions confeccionades per l’obligat tributari
amb l’assistència de l’Administració tributària municipal no la vinculen en l’exercici de les competències de
comprovació i inspecció, que puguin desenvolupar-se amb posterioritat.
7. En els supòsits de no increment de valor del terreny esmentats a l’article 3.13 d’aquesta ordenança,
el contribuent haurà de de presentar qualsevol principi de prova que, almenys indiciàriament permeti
apreciar la diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió que es reflecteix en les corresponents
escriptures, o bé optar per una prova pericial que confirmi tals indicis, o bé utilitzar qualsevol altre mitjà de
prova d’acord amb allò previst a l’article 106.1 LGT. L’Ajuntament examinarà les proves aportades i en el
seu cas, estimarà o denegarà la sol·licitud de no subjecció demanada.
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.

97

Ordenança fiscal núm. 1.4

b) La venda de productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis professionals.
c) L'exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració o d'adornar l'establiment. No obstant això,
està sotmesa al pagament del present impost l'exposició d'articles per regalar als clients.
d) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall.

Art. 4t. Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en territori
nacional qualsevol de les activitats constitutives del fet imposable.
Art. 5è. Quota tributària. 1. La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la quota de tarifa de l'impost
municipal, provincial o nacional el coeficient de ponderació establert a l’apartat 2n d'aquest article i, en el
seu cas, el coeficient de situació regulat a l’apartat 3r d'aquest article.
2. Sobre les quotes determinades en les tarifes de l’impost s'aplicarà en tot cas un coeficient de
ponderació determinat en funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu d'acord amb el
quadre següent:
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00
1,29
Des de 5.000.000,00 fins 10.000.000,00
1,30
Des de 10.000.000,00 fins 50.000.000,00
1,32
Des de 50.000.000,00 fins 100.000.000,00
1,33
Més de 100.000.000,00
1,35
Sense xifra neta de negoci
1,31
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Art. 3r. No subjecció. No constitueix fet imposable d'aquest impost l'exercici de les activitats següents:
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat inventariats com a
immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de la transmissió, com també la venda de béns d'ús
particular i privat del/la venedor/a, sempre que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable.1. El fet imposable de l’impost sobre activitats econòmiques és constituït per
l'exercici dins el terme municipal d'activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exerceixen
o no en un local determinat i tant si es troben o no especificades en les tarifes de l'impost.
2. Es consideren, a l’efecte d'aquest impost, activitats empresarials, les ramaderes quan tinguin
caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les de serveis. Per tant, no tenen
aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i
cap d’aquestes no constitueix el fet imposable del present impost.
3. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan
suposa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un sol d'aquests
mitjans o recursos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns i serveis.
4. El contingut de les activitats incloses dins el fet imposable és definit en les tarifes del present
impost.
5. L'exercici d'activitats incloses dins el fet imposable es podrà provar per qualsevol mitjà admissible
en dret i, en particular, per aquells recollits en l'article 3r del Codi de comerç.

B

Art. 1r. Disposicions generals. 1. L’impost d’activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real,
establert amb caràcter obligatori als articles 78è a 91è, ambdós inclosos, del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i regulat a la present Ordenança.
2. És igualment d'aplicació allò que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre,
pel qual se n'aproven les tarifes i la instrucció de l’impost, el Reial decret 243/1995, de 17 de febrer pel qual es
dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències
en matèria de gestió censal.
3. En tot cas, caldrà atenir-se a allò que estableixen les disposicions concordants o complementàries
dictades a l'efecte de desplegar la normativa assenyalada.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

b) Als establiments situats en el subsòl de la via pública o en instal·lacions de serveis públics que
s’estenen pel subsòl de la ciutat, els serà aplicat el coeficient de situació que correspongui al de la sortida
més propera a la via pública.
c) Als establiments situats a la via pública els serà aplicat el coeficient corresponent a la finca més
propera, i en el cas d'equidistància a dues finques de diferent categoria, els serà aplicat el coeficient
corresponent a la finca que el tingui més alt.
d) Als locals situats en xamfrans o amb accessos per diferents vies públiques, els serà aplicat el
coeficient de situació corresponent a la via pública que tingui la categoria més alta.

Art. 6è. Exempcions.1. Estan exempts d'aquest impost:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, com també els organismes autònoms de
l’Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, a partir de 2003
i durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l'activitat.
A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan aquesta
activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s’entendrà que
concorre, entre d’altres, en els supòsits següents:
En els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
En els casos que l’alta respon a una transformació de la forma jurídica de la titularitat.

-

En els casos que l’alta respon a un canvi d’epígraf per imperatiu legal o per corregir una
qualificació anterior errònia.

-

Quan l’alta ha estat precedida d’una baixa en la mateixa activitat i subjecte passiu, en un període
inferior a un any.
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La classificació de les diferents vies públiques de la ciutat queda determinada d'acord amb l'annex
d'aquestes ordenances.
Les zones industrials consolidades fan referència únicament a la Zona Franca i el Port. A la resta de
zones industrials els serà aplicat el coeficient de situació del carrer on es troben ubicades.
4. A l’efecte d'assignació del coeficient de situació corresponent en el present impost, seran d'aplicació
els criteris següents:
a) S'aplicarà el coeficient 2,28 als establiments situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs
que no tinguin assignat específicament un coeficient de situació.

Data 24-12-2020

2,09
3,80
3,33
2,95
2,28
1,33
0,95
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Zones industrials consolidades
Carrers de categoria A
Carrers de categoria B
Carrers de categoria C
Carrers de categoria D
Carrers de categoria E
Carrers de categoria F

A

L’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats
econòmiques exercides pel mateix subjecte i es determinarà d’acord amb allò previst a l’article 6è, apartat
1r lletra c) d’aquesta Ordenança.
3. D'acord amb l'article 87è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes
municipals de tarifa, incrementades per l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l’apartat 2n
d'aquest article, s'aplicarà el coeficient que correspongui dels assenyalats en el quadre següent, en funció
de la categoria de carrer en què estigui situat el local on s'exerceixi l'activitat:

c) Els següents subjectes passius:
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f) Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense
ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació
per a l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de persones amb discapacitat, encara que venguin
els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense
utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries
o al sosteniment de l'establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb tractats o convenis
internacionals.
i) Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament per
a l’aplicació del règim fiscal de les esmentades entitats, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10
d’octubre.
Respecte a les entitats que tinguin l’obligació d’efectuar la comunicació de l’exercici de l’opció del
règim fiscal especial previst en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, s’entendrà feta aquesta
comunicació, de conformitat amb l’article 2.3 del Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei, per
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e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els graus sempre
que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per
fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus
els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot en el cas que facilitin
als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestin serveis de mitja pensió o internat, encara que
venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre
que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a
l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.

B

- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35è.4 de
la Llei general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
- Els subjectes passius de l’impost sobre la Renda de no Residents, que operin a Espanya mitjançant
establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000
d’euros.
Als efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, s'han de tenir en compte les
regles següents:
1a. L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb allò previst a l’article 35è.2 II del
Codi de comerç.
2a. L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost sobre
Societats o de les persones contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, el del període
impositiu, el termini del qual per a la presentació de declaracions dels esmentats tributs hagués finalitzat
l’any anterior al de la meritació d’aquest impost. En el cas de societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 35è.4 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al
penúltim any anterior al de la meritació d’aquest impost. Si l’esmentat període impositiu hagués tingut una
durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3a. Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, caldrà tenir en compte el conjunt
de las activitats econòmiques per ell exercides.
4a Quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42è del Codi de comerç,
l’import net de la xifra de negocis s'haurà de referir al conjunt d’entitats pertanyents a l’esmentat grup.
S’entén que els casos de l’article 42è del Codi de comerç són els recollits en la secció 1a del capítol I de
les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovats per Reial decret 1159/2010, de
17 de setembre.
5a. En el supòsit del/les contribuents de l’impost sobre la Renda de no Residents, l’import net de la
xifra de negocis serà l’imputable al conjunt dels establiments permanents situats al territori espanyol.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades al text
refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu
6/2004, de 29 d’octubre.
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Art. 7è. Bonificacions. 1. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les cooperatives així com les
seves unions, federacions i confederacions en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre règim fiscal de les cooperatives. Hauran d'acreditar la seva inscripció en el Registre de
cooperatives.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que iniciïn l’exercici de
qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la finalització del segon període
impositiu del seu desenvolupament.
3. D'acord amb allò que preveu l'article 76è.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat per a 1995, podran gaudir d'una reducció en la quota del present impost
els subjectes passius titulars de locals afectats per obres a la via pública, on s’exerceixin activitats
classificades a la divisió 6a de la secció primera de les Tarifes de l’impost. Aquesta reducció, establerta en
relació amb la durada de les obres esmentades, es reconeixerà segons els percentatges i condicions
següents:
Subjectes beneficiats: els i les titulars de locals on s'exerceixin activitats econòmiques que tributin per
quota municipal que resultin afectats per obres en la via pública de durada superior a tres mesos.
Percentatges de reducció:
Obres amb durada de 3 a 6 mesos: 20%
Obres amb durada de 6 a 9 mesos: 30%
Obres amb durada de 9 a 12 mesos: 40%
La reducció en la quota es practicarà dins la liquidació de l’any immediatament següent a l’inici de les
obres de què es tracti.
El procediment es realitzarà d’ofici pels Consells de Districte o a petició del o la interessada, segons
que preveu l’article esmentat de la Llei de pressupostos.
4. Així mateix, de conformitat amb allò que preveu l'article 76è.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de
desembre, quan en els locals on s'exerceixen activitats classificades a la divisió 6a de la secció 1a de les
Tarifes de l'impost que tributin per quota municipal es facin obres majors per a les quals es requereixi
l'obtenció de la corresponent llicència urbanística i les quals tinguin una durada superior a tres mesos,
sempre que per causa d’aquestes obres els locals estiguin tancats, la quota corresponent es reduirà en
proporció al nombre de dies que el local estigui tancat.
Aquesta reducció haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu i, si s’escau, un cop concedida, el
subjecte passiu haurà de sol·licitar la corresponent devolució d'ingressos indeguts per l'import de la
reducció.
5. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost d’activitat empresarials els subjectes
passius que instal•lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant
els dos períodes impositius següents a la data de legalització de la instal•lació.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:
•
la instal•lació solar no sigui obligatòria per normativa,
•
els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un organisme
competent (Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark Management Organization, entre
d’altres), en el cas d’instal•lacions de producció de calor,
•
la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya,
•
l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui,
•
el/la sol•licitant justifiqui la seva participació econòmica, en el cas d’instal•lacions comunitàries,
•
el/la sol•licitant no sigui beneficiari/a de la bonificació de l’IAE pel mateix motiu,
•
les instal•lacions solars que s’integrin a l’edifici on es desenvolupi l’activitat o als edificis
adjacents en règim de cessió de l’espai, s’utilitzin a la pròpia activitat,
•
l’import de la bonificació acumulat en els dos anys no superi l’import de la seva participació
econòmica en el cas d’instal•lacions col•lectives o el cost de la instal•lació en el cas d’instal•lacions
individuals.

A

la presentació davant l’Administració Tributària de l’Estat de la declaració censal d’alta, modificació i baixa
en el cens d’empresaris/es, professionals i retenidors en què es contingui l’opció, i produirà efectes a
partir del període impositiu que coincideixi amb l’any en què es presenta la declaració censal d’alta o
modificació i el següent en cas de baixa.
2. Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l'apartat 1 anterior tenen caràcter rogatori i, per
tant, només s'atorgaran, si s'escau, a sol·licitud del subjecte passiu de l'impost.

20%

10%

30%

15%

40%

20%

50%

25%

En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament, la quantitat bonificada podrà superar els imports
següents:
Import net de la xifra de negoci

Límit de la
bonificació
1.219,29 €
1.876,30 €
2.715,78 €
3.021,45 €
13.571,49 €
978,01 €

1 milió a 5 milions:
5 milions a 10 milions:
10 milions a 50 milions:
50 milions a 100 milions:
més de 100 milions:
Sense xifra de negoci:

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents:
1r. Per al càlcul de la mitjana d’increment de plantilla referit es tindran en compte les persones
contractades en els termes que disposi la legislació laboral.
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Increment de la mitjana de la plantilla amb
contracte indefinit

Data 24-12-2020

Percentatge de bonificació d ela quota
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La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat en el termini de tres mesos posteriors a la data
de registre del tràmit de legalització de la instal•lació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya,
acreditant:
•
el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament;
•
en el cas d’instal•lacions col•lectives, la còpia de l’acord de participació econòmica i repartiment
de costos de la instal•lació, degudament signat;
•
en el cas de sistemes solars tèrmics:
•
el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics,
•
el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament d’energia
solar tèrmica signat per l’instal•lador o el director de l’obra, segons model de l’Agència
d’Energia de Barcelona (http://energia.barcelona) i
•
el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions tèrmiques en
edificis en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de
Catalunya, si escau;
•
en el cas de sistemes solars fotovoltaics:
•
el justificant de presentació de la sol•licitud de posada en servei o l’autorització administrativa
en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya,
segons model correspongui.
6. Gaudiran d’una bonificació de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal i que
hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període
impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la bonificació, en relació amb el període anterior
a aquell. La bonificació s’aplicarà únicament en l’exercici en el qual es sol·liciti. La bonificació de la quota
dependrà de l’increment de la mitjana de la plantilla amb contracte indefinit segons la següent taula:

2n. L’increment de plantilla amb contracte indefinit s’ha de produir en relació als seus centres de treball a
Barcelona.

B

3r. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment serà el nombre total de
contractes indefinits existents en el conjunt d’activitats desenvolupades a Barcelona.
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La bonificació s’aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel subjecte passiu a Barcelona que tributin
per quota municipal i l’import màxim de bonificació es determinarà en relació a cadascuna d’aquestes
quotes.

Aquesta relació s’ha d’aportar en suport digital (full de càlcul tipus Excel).
Junt amb la declaració responsable cal aportar :
-

Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida, o si s’escau, la comunicació de
conversió de contracte temporal a contracte indefinit.
Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de
cotització de l’empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici (període inicial comparat) i el
31/12/exercici (període final comparat).
Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització –
treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat indefinida i
de centres de treball del municipi de Barcelona. Aquest document haurà d’estar expedit l’any en que
es pretén la bonificació.
7è. La bonificació s’atorgarà amb caràcter provisional al moment de presentar la sol·licitud i restarà
condicionada al resultat de les comprovacions que pugui realitzar l’Ajuntament.
8è. La bonificació tindrà efectes únicament en l’exercici per al qual es sol·licita.
Art. 8è. Període impositiu i meritació. 1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan
es tracti de declaracions d'alta de subjectes passius que no hagin d'estar-ne exempts. En aquest cas, el
període impositiu començarà en la data d'inici de l'exercici de l'activitat i acabarà amb l'any natural.
2. L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte
quan, en els casos d’alta de subjectes passius no exempts el dia de començament de l'exercici de
l’activitat no coincideix amb l’any natural. En aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que manquin per acabar l’any natural, incloent-hi els de començament de
l’exercici de l’activitat.
3. Igualment, en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes es prorratejaran
per trimestres naturals, excloent-ne aquell en què s'hagi produït el cessament esmentat. Amb aquesta
finalitat, els subjectes passius podran demanar la devolució de la part de la quota corresponent als
trimestres naturals en els quals no s'hagi exercit l'activitat.
Art. 9è. Matrícula.1. L'impost es gestiona a partir de la matrícula que es formarà anualment i estarà
constituïda per censos comprensius dels subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques i no
estiguin exempts de l'impost, quotes mínimes i, si escau, del recàrrec provincial.
La formació de la matrícula de l'impost és competència de l’Administració tributària de l’Estat.
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Relació de tots els treballadors/es que han tingut una relació contractual indefinida durant els dos
exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, indicant el nom i
cognoms, NIF/NIE, número d’afiliació a la Seguretat Social, data d’inici de la prestació de serveis amb
contracte indefinit o conversió de temporal a indefinida i, si s’escau, data de baixa. Així mateix, ha de
constar a la relació l’adreça concreta del centre de treball on presten el servei cadascun dels/de les
treballadores.

Data 24-12-2020

El subjecte passiu o el seu o la seva representant també presentarà una declaració sota la seva
responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents:
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6è En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran totes les activitats amb
indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.

B

T = (Tf –Ti)*100/Ti
T= Taxa d’increment mitjà %
Tf= Nombre de treballadors/es amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el
període final comparat
Ti= Nombre de treballadors/es amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el
període inicial comparat
5è. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar abans de 31 de maig de l’exercici per al qual es
demana la bonificació.

A

4t. L’increment de la mitjana es calcularà de la forma següent:
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Art. 10è. Gestió municipal. 1. La liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària d'aquest impost, seran portades a terme per l'Ajuntament. Comprenen les funcions
següents: concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions per a la
determinació dels respectius deutes tributaris, emissió d'instruments de cobrament, resolució d’expedients
per a la devolució d’ingressos indeguts i resolució del recurs d’alçada, previst a l’article 46è de la Llei
1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, amb efectes de reposició, aplicant-se
el règim jurídic del recurs regulat a l’article 14è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
que s’interposi contra els actes esmentats, i actuacions per a la informació i assistència al contribuent
referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. La inspecció d'aquest impost serà duta a terme per la Inspecció Municipal d'Hisenda per delegació de
l'Administració Tributària de l'Estat. De conformitat amb el que disposa l’art. 18.4 del Real Decret
243/1995, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la
delegació de competències en matèria de gestió censal d’aquest impost, contra els actes derivats de les
actuacions d’inspecció que suposin inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos
quan aquests actes són dictats per l’Ajuntament, es pot interposar reclamació econòmica administrativa
davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, prèvia interposició preceptiva del
recurs d’alçada amb efectes de reposició, a què fa referència l’article 188è de l’ordenança fiscal general.
Fins que aquest recurs no es resolgui, de forma expressa o per silenci, no es podrà plantejar la
reclamació econòmica administrativa.
3. La Inspecció d’Hisenda Municipal podrà modificar de forma motivada l’import net de la xifra de negocis
declarat pel subjecte passiu i comunicat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sempre que
aquesta última no s’hagi pronunciat prèviament sobre aquest import en un procediment de comprovació.
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Igualment, la qualificació de les activitats econòmiques i la fixació de les quotes corresponents serà
practicada per l'Administració de l'Estat.
Contra els actes d'inclusió, exclusió o variació de qualificació d'activitats econòmiques i fixació de
quotes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició i, en tot cas, reclamació econòmic
administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.
2. Els subjectes passius, no exempts de l’impost, que iniciïn la seva activitat, hauran de presentar les
declaracions d’alta en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat.
3. Els subjectes passius que deixin de complir les condicions exigides per a l’aplicació de les
exempcions previstes estaran obligats a presentar la corresponent declaració censal d’alta, on
manifestin tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la matrícula, durant el mes de
desembre immediatament anterior a l’any en què aquests subjectes passius resultin obligats a contribuir
per l’impost.
4. Els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació l’exempció prevista en la lletra c) de l’apartat 1r
de l’article 4t hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net de la seva
xifra de negocis en els termes establerts a l’Ordre del ministre d’Hisenda 85/2003, de 23 de gener.
5. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l'impost estan obligats a presentar una declaració
de baixa quan cessin en l'exercici d'una activitat, o de variació, en la qual han de comunicar les alteracions
d'ordre físic, econòmic o jurídic separadament per a cada activitat, en el termini d'un mes des de la data
en què es va produir el cessament de l'activitat o la variació.
Les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no alteraran l’import
de les quotes per les quals es tributava. Quan les oscil·lacions de referència siguin superiors als
percentatges indicats, tindran la consideració de variacions.
6. Les declaracions de variació o baixa, referents a un període impositiu, tindran efectes en la
matrícula del període impositiu següent.
7. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos, resultants de les actuacions
d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions, es consideraran actes administratius i
significaran la modificació del cens esmentat. Per a qualsevol modificació de la matrícula referent a les
dades que figurin en els censos, serà requisit indispensable i inexcusable l’alteració prèvia d'aquestes
últimes en el mateix sentit.
8. En tot allò que no és previst en aquest article, hi serà d’aplicació el Reial decret 243/1995, de 17 de
febrer, en relació a les obligacions dels subjectes passius de presentar declaracions d’alta, de baixa i de
variació.
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Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d'aplicació
automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.
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b)

Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició
interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents.

c)

Les obres provisionals.

d)

La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.

e)

Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat
que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres incloses i per executar en un
projecte d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat.

f)

Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

g)

Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.

h)

La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tota
mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'emplaçament.

i)

Les instal·lacions de caràcter provisional.

j)

La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via
pública.

k)

Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils
o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

l)

La realització de qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que
els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal comunicació prèvia, sempre que es
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Art. 3r. Actes subjectes.
Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable definit en l'article anterior, i en
concret:
a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació, la
modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.

Data 24-12-2020

2. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, instal·lacions i obres
esmentades i afecta totes aquelles que es facin en el terme municipal, incloent-hi la zona
marítimo-terrestre, encara que calgui, a més, l'autorització d'una altra administració.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi
l’obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada,
sempre que l'expedició correspongui a l’Ajuntament.
Resten incloses en el fet imposable de l'impost els supòsits en què les Ordenances municipals
d'aplicació autoritzin la substitució de la llicència urbanística per la declaració responsable o comunicació
prèvia, a l'empara del que regula la disposició final primera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de
liberalització del comerç i de determinats serveis , o que les construccions, instal·lacions o obres es
realitzin en compliment d'una ordre d'execució municipal.

B

Art. 1r. Disposició general.
D'acord amb allò que estableixen els articles 100è a 103è del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals s'estableix l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb independència d'altres
exaccions que es puguin acreditar, especialment la taxa per l’atorgament de les llicències urbanístiques
pertinents.

A

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES

tracti de construccions, instal·lacions o obres.

Les actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquen tala d’arbrat.

e)

Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals per tal
d’adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.

f)

Les obres interiors per tal d'adequar en els edificis espais per a contenidors de recollida selectiva
d'escombraries i aparcament de bicicletes.

g)

Les obres per treure rètols de publicitat.

h)

L’adequació a mesures d’aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes actuacions no s’integrin
en obres o construccions d’abast general.

i)

Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses
subministradores de serveis públics, que corresponen tant a les obres necessàries per a
l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general,
qualsevol remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició,
reconstrucció o arranjament d'allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.

j)

Desmantellament i modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions.

Art. 5è. Exempcions.
Estan exemptes de l’impost:
a) Les construccions, instal·lacions o obres de les quals sigui propietari l’Estat, les comunitats
autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, estiguin directament destinades
a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves
aigües residuals, encara que la gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres
d’inversió nova com de conservació.
b) Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la Santa Seu, la Conferència
episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, els ordes i congregacions
religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de conformitat amb
l’apartat 1r lletra A) de l’article IV de l’acord entre l’estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes
econòmics.
Art. 6è. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris de la
construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble en el qual es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari de la construcció,
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel/ per la contribuent, tindran la
condició de subjectes passius substituts d'aquell els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin
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Pàg. 107-224

Les obres d'urbanització, de construcció o d'enderroc d'un edifici, en cas que siguin executades
per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

CVE 2020039112

c)

Data 24-12-2020

La instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.
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b)

B

Art. 4t. Actes no subjectes.
Són actes no subjectes:
a) Les obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin
la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits
urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.

A

m) Les instal·lacions tècniques o industrials per a processos productius, sempre que requereixin
obra o instal·lació.
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B1. Obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis declarats
monuments d’interès nacional (nivell de protecció A, segons Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural
català)......................................................................................................................95%
B2. Obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis catalogats
d’interès local, inclosos en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B
segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català)..........................................................................................50%
B3. Obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, sobre edificis o locals
urbanísticament protegits (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural
català)........................................................................................................35%
C) Circumstàncies de foment de l’ocupació:
Bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres realitzades en els locals
afectes a l’exercici d’una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n’és titular, quan
concorri:
a) que aquesta activitat s’hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència
d’obres o urbanística, o
b) que hagi incrementat la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més entre l’exercici
anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent.
Juntament amb la sol·licitud el subjecte passiu o el seu representant presentarà una declaració
sota la seva responsabilitat, que a banda de les dades identificat ives, inclourà, les circumstàncies
següents: Activitats econòmiques exercides en el local afecte objecte de les
construccions, instal·lacions i
obres.
- Data d’inici de les activitats i acreditació de no haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris,
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
- En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’inici de les construccions, instal·lacions i
obres pel qual es demana la bonificació nombre total de persones treballadores, per cada exercici,
tant de l’empresa com dels que presten serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Si es promouen directament per una entitat de caràcter públic
70%
Si es promouen directament per una entitat sens ànim de lucre
65%
Si es promouen directament per una entitat de caràcter privat
35%
A2. Obres, construccions i instal·lacions que s’executin per iniciativa pública destinades a la
promoció d’aparcament públic .............................................................50%
A3. Obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla d’habitatge de
Barcelona vigent en el moment de sol·licitar-se la bonificació:
a) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en règim
de protecció pública destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió
d’ús i a allotjaments col·lectius protegits.
b) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en règim
de protecció pública de règim especial i de règim general destinades a la venda en
promoció pública o per entitats sense ànim de lucre.
B) Circumstàncies culturals, historicoartístiques:

B

Art. 7è. Bonificacions.
1. Les obres que tinguin per objecte la realització de construccions, instal·lacions o obres declarades
d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de treball, podran gaudir d’una bonificació de la quota en els percentatges
següents, en funció de les circumstàncies que a continuació s’expressen:
A) Circumstàncies socials:
A1. Construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris
que es detallen a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que
s’executin en terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament, o, en terrenys que sense
estar qualificats urbanísticament com d’equipament, hi hagi un planejament derivat que sols
admeti l'ús d’equipament:

A

les construccions, instal·lacions o obres.
Els substituts podran exigir del/ de la contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
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4. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal•lacions o obres
que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:
• aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles
obligatòriament, per prescripció legal,
• els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un organisme competent
(Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark Management Organization, entre d’altres), en el
cas d’instal•lacions de producció de calor,
• la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya,
• l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui.
Aquesta bonificació serà concedida per l’òrgan que atorgui la llicència.
La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat acreditant:
• el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament;
• en el cas d’instal•lacions col•lectives en edificis amb divisió de propietat horitzontal, la còpia de l’acta
de la comunitat de propietaris que inclogui:
• l’acord de participació i repartiment de costos de la instal•lació,
• el consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una sol•licitud única de bonificació en
nom de tots els/les participants, actuant com a representant, si escau;
• en el cas de sistemes solars tèrmics:
• el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics,
• el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament d’energia solar
tèrmica signat per la persona instal•ladora o directora de l’obra, segons model de l’Agència
d’Energia de Barcelona (http://energia.barcelona) i
• el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions tèrmiques en edificis
en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, si
escau;
• en el cas de sistemes solars fotovoltaics:
• el justificant de presentació de la sol•licitud de posada en servei o l’autorització administrativa en el
registre d’entrada de l’Oficina de Gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya, segons
model correspongui.

B

Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors/es, que indiqui el nom i
cognoms, NIF, número de afiliació de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis.
A més, caldrà indicar expressament l’adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun
dels/les treballadors/es.
A la declaració s’adjuntarà còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, degudament
registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per l’empresa
per causar l’alta del treballador.
L’acord de declaració d’interès especial o utilitat municipal i de determinació del percentatge de
bonificació aplicable, serà adoptat per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, per delegació del
Plenari del Consell Municipal, prèvia sol·licitud del subjecte passiu.
En el supòsit que les obres, instal·lacions o construccions, susceptibles de la bonificació que aquí es
regula, es trobin dins del marc d’un conveni urbanístic o de col·laboració, en ambdós casos de caràcter
interadministratiu, l’acord d’aprovació del conveni, realitzada pel Plenari del Consell Municipal, podrà
contenir la declaració d’interès públic o utilitat municipal i determinar el percentatge aplicable.
Les bonificacions establertes en la lletra A) circumstàncies socials, B) circumstàncies culturals,
historicoartístiques, i C) foment de l’ocupació no són acumulables.
2. Les construccions, instal·lacions o obres destinades a habitatge de protecció oficial, no incloses amb
els apartats anteriors, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, sens perjudici de les bonificacions
establertes a l’apartat 1 lletra A3 d’aquest article.
Aquesta bonificació serà concedida pel Regidor/a de l’Àrea o del Districte que correspongui.
3. Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat, sempre que
aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles
obligatòriament, per prescripció legal.
Aquesta bonificació serà concedida per el/la Regidor/a de l’Àrea o del Districte que correspongui.

Art. 11è. Gestió i liquidació.
1. El subjecte passiu practicarà l'autoliquidació d'aquest impost que tindrà caràcter d'ingrés a compte,
abans de l’obtenció de la corresponent llicència o en el moment d’admissió del comunicat. La base
imposable es determinarà en funció del pressupost presentat per la persona interessada, i visat pel
Col·legi Oficial corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu, o bé segons els índexs o mòduls
que consten a l'annex d'aquest Ordenança.
2. Quan, sense haver-se obtingut la llicència o admès el comunicat, s'iniciï la construcció, instal·lació o
obra, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte. La base imposable es determinarà
d'acord amb el pressupost presentat per l'interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment de l'Ajuntament,
i visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu, o bé segons els índexs
o mòduls que consten a l'annex d'aquesta Ordenança.
3. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, l'Ajuntament, prèvia comprovació,
modificarà, si s'escau, la base imposable utilitzada en l'autoliquidació de/la interessat/ada o en la
liquidació provisional a què es refereixen els paràgrafs anteriors, practicarà la corresponent liquidació
definitiva, tenint en compte el cost real i efectiu d’aquelles, i exigirà del subjecte passiu, o li reintegrarà, si
és el cas, la quantitat que correspongui. Les funcions d’investigació, comprovació i liquidació definitiva
corresponen al servei d’Inspecció d’Hisenda municipal.
4. En l’exercici de les funcions anteriors, la Inspecció d’Hisenda municipal podrà requerir la
documentació que reflecteixi el cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions o obres, que pot
consistir en el pressupost definitiu, les certificacions d'obra, els contractes d'execució, la comptabilitat, la
declaració d'obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se adequada a l'efecte de la
determinació del cost real.
Quan no s'aporti la documentació esmentada, no sigui completa o no se'n pugui deduir el cost real, la
comprovació administrativa la faran els serveis municipals pels mitjans de determinació de la base
imposable i comprovació de valors establerts a la Llei general tributària.
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Art. 10è. Meritació.
L'impost es merita en el moment de començar la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi
sol·licitat o obtingut la llicència, ni s’hagi presentat la comunicació prèvia corresponent.

Data 24-12-2020

Art. 9è. Tipus de gravamen.
La quota d'aquest impost és el resultat d'aplicar a la base imposable un tipus del 4%.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 8è. Base imposable.
La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra;
s'entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella construcció, instal·lació o obra.
No formen part de la base imposable d’aquest impost, aquells conceptes que no integrin estrictament
el cost d’execució material, com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims
especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades,
en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni el cost dels treballs de prospecció, excavació,
documentació i conservació de restes arqueològiques realitzats en compliment de la normativa urbanística
o de protecció del patrimoni cultural, ni tampoc els honoraris dels professionals i el benefici empresarial i
les despeses generals del contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost
d’execució material, sempre que l’existència i quantia d’aquests conceptes resultin dels respectius
contractes, pressupostos, factures, certificacions o documents suficientment acreditatius de data anterior
a l’inici de les actuacions per part de la Inspecció d’Hisenda Municipal.

B

5. Les bonificacions abastaran exclusivament la part de la quota corresponent a les construccions,
instal·lacions o obres destinades a les corresponents finalitats i, s’hauran d’acreditar per l’interessat
mitjançant pressupost desglossat o qualssevol altre document acreditatiu subscrit pel facultatiu/va
director/a de les obres.
6.- Per tal de gaudir de qualsevol de les bonificacions esmentades, serà necessari que el subjecte passiu
les sol·liciti, en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència o comunicació prèvia
d’obres, construccions o instal·lacions.
En qualsevol cas, les sol·licituds de bonificacions que es presentin amb posterioritat a la sol·licitud de
llicència o comunicació, així com amb posterioritat a la finalització de les obres, construccions o
instal·lacions es consideraran extemporànies.
En cap cas s’atorgarà la bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no es troben emparades
amb la corresponent llicència o comunicat.

B
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Data 24-12-2020
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Pàg. 111-224

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020 entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació.

https://bop.diba.cat

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d'aplicació
automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.

A

Art. 12è. Infraccions.
Caldrà atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària i l'Ordenança fiscal general.
Quan en la primera compareixença davant la Inspecció no s'aporti la documentació o no sigui
completa sense causa justificada, es podrà incórrer en una infracció de l’article 203 de la Llei General
Tributària i 171 de l’Ordenança fiscal general.
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ANNEX
DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D'ACORD AMB EL COST MATERIAL DE L'OBRA O
INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS

I

Arquitectura monumental

2,75

1.826,96

II

Hotels de 5 estrelles

2,55

1.694,09

III

Cinemes. Discoteques. Clíniques i hospitals. Balnearis. Biblioteques. Museus. Teatres. Estacions
de transports. Presons. Hotels de 4 estrelles
2,25

1.494,79

Laboratoris. Edificis d'oficines. Habitatge de més
2
de 130 m

2,15

1.428,35

Hotels de 3 estrelles. Dispensaris i centres
mèdics. Residències geriàtriques. Habitatges de
2
90 a 130 m

1,65

1.096,18

Hotels de 2 estrelles. Escoles. Residències
2
d'estudiants. Habitatges inferiors a 90 m

1,30

863,65

Hotels d'una estrella.
Habitatges protegits

1,00

664,35

0,85

564,70

0,55

365,39

0,30

199,30

IV

V

VI

VII

VIII

Pensions

i

hostals.

Edificis industrials. Magatzems, Centres i locals
comercials. Pavellons esportius coberts

IX

Aparcaments, garatges

X

Parcs infantils a l'aire lliure. Piscines, instal·lacions esportives descobertes i similars

2. S'aplicarà un factor corrector, sobre el valor m² obtingut segons els tipus d'edificació en els
casos següents:
En les reformes interiors de locals, habitatges o espais comuns, que modifiquen la distribució
sense afectar o afectant puntualment l’estructura de l’edifici, el factor corrector serà 0,4
En les reformes parcials de l’edifici que no afectin o afectin parcialment l’estructura i que no
impliquin canvi de l’ús principal de l’edifici, el factor corrector serà 0,5
3. Pel que fa als guals, la base imposable es determinarà aplicant a la superfície ocupada el
valor de 59,77 €/m² i afegint-hi l’import resultant de multiplicar la longitud del gual pel valor del
metre lineal en funció del tipus de gual:
Guals
Gual model B20

€/ml
200,79
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Pàg. 112-224

Valor €/m

CVE 2020039112

Coeficient

Data 24-12-2020

Tipus d'edificació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup

B

1. La base imposable es determina mitjançant el producte del nombre de metres quadrats de
2
superfície construïda o reformada pel valor en €/m assignable a cada grup.
2
El valor del mòdul bàsic és de 664,35 €/m sobre el qual s'aplicaran els coeficients següents:

A

A. OBRES

Gual model B40
Gual model B60
Gual model B120

268,94
358,59
537,87

3. Calefacció i calor industrial
– Per generadors d’aire calent
Pb = 0,11460∗ Q
Q: núm. de kcal/h generades
– Per radiadors i conductes
Pb = 0,18622 ∗ Q
Q: núm. de kcal/h generades
4. Condicionament i refrigeració
– Aire condicionat
Pb = 0,35097 ∗ F
F: núm. de frigories/h generades
– Aire condicionat i calefacció per radiadors: instal·lació mixta
Pb = 0,18622 ∗ Q + 0,35097 ∗ F
Q: núm. de kcal/h generades
F: núm. de frigories/h generades
– Climatització per bomba de calor
Pb = 0,35097 ∗ F
F: núm. de frigories/h generades
– Fred industrial
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2. Aparells a pressió
Projectes d’instal·lació d’aparells a pressió
– TIPUS A: sotmesos a l’acció de la flama
Pb = 9.311,09 + 594,49 ∗√(∑PV)
3
∑PV: suma dels productes (pressió de disseny∗volum), (bar∗m
2
3
o kg/cm ∗m ), dels aparells que formen part de la instal·lació
– TIPUS B: no sotmesos a l’acció de la flama
Pb = 6.015,94 + 393,92∗√(∑PV)
3
∑PV: suma dels productes (pressió de disseny∗volum), (bar∗m
2
3
o kg∗cm ∗m ), dels aparells que formen part de la instal·lació

Data 24-12-2020

2

1. Aparcaments (preu per m )
Càlcul per superfície
Pb = 15,76 + 0,8594 ∗ √S
2
S: superfície total útil del local (m )

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CÀLCUL DE PRESSUPOST PER A INSTAL·LACIONS
Pressupostos de barem de projectes
L’objecte d'aquests càlculs és arribar a un cost de pressupost d’instal·lacions, basant-se en les
característiques de les instal·lacions realitzades. Aquest pressupost, producte d’aplicar les
fórmules indicades, l’anomenarem Pb.

B

B. INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS, DE CONDICIONAMENTS I COMPLEMENTÀRIES
En els edificis de nova planta i en aquells en què la base imposable s'hagi calculat d'acord amb
els mòduls i coeficients de l'apartat A (obres), hi estan incloses totes les instal·lacions pròpies de
la tipologia de l'edifici.
Els valors unitaris previstos en el present apartat B solament seran d'aplicació en aquells
supòsits en què la instal·lació no estigui prevista com a part integrant de l'immoble projectat. Seran
d'aplicació especialment als locals comercials i industrials projectats per a un ús específic
indeterminat, als quals posteriorment s'incorporin les instal·lacions esmentades.

A

4. En les construccions o obres destinades a usos diversos, s'aplicarà a cada part el valor que
li correspongui aplicat a la superfície útil del respectiu ús o tipologia.

Pb = 0,27933 ∗ F
F: núm. de frigories/h generades
– Cambres frigorífiques
– De conservació (T > 0º C)
Pb = 959,75836 ∗ √V
3
V: volum útil de la cambra (m )

0,70

Edificis industrials i garatges de més d’una planta

1,00

Garatges subterranis i subterranis en general

1,07

Edificis d’oficines, per obrers o empleats

1,07

6. Electricitat
– Instal·lacions industrials i comercials
Pb = 6.768,62 + 78,7860 ∗ W
W: potència contractada (kW)
– Instal·lacions provisionals d’obra i/o temporals
Pb = 6.768,62 + 15,7572 ∗ W
W: potència contractada (kW)
– Instal·lacions d’enllumenat exterior i piscines
Pb = 6.768,62 + 78,7860 ∗ W
W: potència contractada (kW)
– Centres de transformació i estacions transformadores
Pb = 4.834,59 + 12,1759 ∗ W
W: potència (kVA)
– Instal·lacions de distribució amb centre de transformació
Pb = 10.534,94 + 12,1759 ∗ L + 12,1759 ∗ W
L: longitud línia (m) ∗ nombre de circuits
W: potència (kVA)
7. Emmagatzematge
– Instal·lació de tancs de glp
Pb = 4.834,59 + 181,2512 ∗ √(PV)
3
2
3
PV: pressió de disseny ∗ volum (bar∗m o kg/cm ∗m )
– Emmagatzematge de combustibles líquids
Pb = 6.016,41 + 594.4772 ∗ √V
3
V: capacitat total de l’emmagatzematge (m )
– Emmagatzematge de productes químics
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Edificis industrials i garatges d’una planta
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C

Data 24-12-2020

TIPUS D’EDIFICACIÓ
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5. Instal·lacions addicionals a la construcció (prevenció d’incendis, elèctriques, etc)
Pb = M ∗ S ∗ C ∗ fa
Pb: pressupost barem
2
M: mòdul (actualment M = 32,19 € /m )
2
S: superfície edificada (m )
C: coeficient segons el tipus d’edificació
fa: factor d’actualització (actualment fa = 1,1)
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A

De congelació (T ≤ 0º C)
Pb = 1.181,79209 ∗ √V
3
V: volum útil de la cambra (m )

B

–

Pb = 11.817,921 + 297,2386 ∗ √V
3
V: capacitat total de l’emmagatzematge (m )

10. Instal·lacions de rètols i cartelleres
– Instal·lació de rètol per m² perimetral
– Instal·lació de cartelleres publicitàries
Per cada mòdul de 3x4 m

96,49 €

https://bop.diba.cat

B
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Data 24-12-2020

1.072,12 €

Pàg. 115-224

– Muntacàrregues
Pb = Cc * (2.860,11+ 1.191,72 ∗ N)
N: Nombre de parades, incloent-hi embarcament.
Cc: Capacitat màxima de l’ascensor en Kg./150.
Per capacitat inferiors a 150 Kg, el valor de Cc serà 1.
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9. Ascensors i muntacàrregues
– Ascensors
Pb = Cp * (4.290,19 + 1.787,55 ∗ N )
.
N: Nombre de parades.
Cp: Capacitat màxima de l’ascensor en persones / 6
Per capacitat inferiors a sis persones, el valor de Cp serà 1.

A

8. Gas
– Instal·lacions receptores de gas
Pb = 6.088,02 + 2,0054 ∗ √Q
Q: capacitat màxima de la instal·lació (kcal/h)

115

Ordenança fiscal núm. 3.1

Les autoritzacions de transport escolar, previstes en el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril,
sobre condicions de seguretat en el transport d’escolars i de menors.

b)

Les targetes per a carrabines i pistoles accionades per aire o per un altre gas comprimit, no
assimilades a escopetes, d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tret o de tret semiautomàtic, i les
armes utilitzables en les activitats lúdic -esportives d’airsoft i paintball, segons allò previst a
l’art. 105è del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el reglament
d’armes.

c)

La còpia autoritzada d’informes tècnics i de comunicats d’accidents de circulació.

d)

Els croquis d’instal·lacions de semàfors i diagrama de funcionament, i de senyals de
circulació.

e)

Els informes de Plans d’Autoprotecció per la Protecció civil local, previstos en el Decret
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

f)

Les autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules,
vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques,
mudances, bastides, grues i reserves. Les autoritzacions, llicències, i la gestió administrativatècnica de les comunicacions prèvies dels aprofitaments de la via pública derivats de
l’ocupació per rodatges i filmacions, mudances , grues mòbils autopropulsades, activitats
auxiliars per bastides i reserves d’estacionament per maquinària de treball i vehicles
concretades a aquesta ordenança. S’entén per:
•

Ocupacions de l’espai públic per mudances: Ocupacions de l’espai públic per trasllat
o canvi dins del terme municipal de Barcelona, o entre aquest i altres localitats i
viceversa, de tota mena de mobiliari usat i dels seus complements (robes, parament,
aixovar domèstic, objectes ornamentals així com material d’oficina, documents i
biblioteques, entre altres) o algunes de les operacions complementaries de trasllat,
com ara inventari, preparació, desarmat i armat, embalatge i desembalatge, càrrega i
descàrrega, estiba, condicionament, manipulació, dipòsit i emmagatzematge.

•

Ocupacions de l’espai públic per grues mòbils autopropulsades: Ocupació a la via
pública per part d’un o més aparells d'elevació de funcionament discontinu, destinat a
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a)
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2. La tramitació o elaboració, a instància de part, d’autoritzacions, informes tècnics, estudis i
documents no regulades en altres ordenances fiscals, i en particular de:

Data 24-12-2020

1. La tramitació de llicències i altres documents expedits per l’Administració municipal

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal:

B

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós,
s’estableixen taxes per la prestació de serveis generals que es regeixen pels articles 20è a 27è del text
refós esmentat.

A

TAXES PER SERVEIS GENERALS

Vehicles industrials, plataformes elevadores o maquinària destinada a la
realització de treballs instal·lades sobre vehicles aptes per transportar
materials (formigoneres, contenidors, generadors, compressors, equip de
bombes de formigó, grues autocàrrega d'elevació, etc.) que excloent el seu
destí i suport a les ocupacions definides als epígrafs 1,2 i 3 donin auxili a
obres de construcció i instal·lació d’equipaments,

–

Altres usos temporals que requereixin una reserva de vehicles o maquinaria
per facilitar l’encotxament, desencotxament i transport de persones per
esdeveniments socials, culturals, congressos, acadèmics, comercials , o
lúdics.

3. Les compulses de documents i les compareixences a instància de particulars per presentar a
administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona.
4. La digitalització o reproducció de documents, fotografies i plànols.
5. La realització, a sol·licitud de l’interessat, de proves de contrast per determinar els nivells d’alcohol,
estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant anàlisi clínica de sang,
orina o altres anàlegs, quan el resultat d’aquesta prova verifiqui que els nivells d’alcohol en sang
sobrepassen els límits màxims permesos per a la conducció de vehicles o denoti que existeix una efectiva
incorporació o ingesta d’estupefaents o psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues.
6. L’activitat tècnica i administrativa municipal realitzada per tal de tramitar els processos de selecció
del personal funcionari i laboral convocats segons l’oferta pública d’ocupació per l’Ajuntament de
Barcelona, els seus organismes autònoms o entitats públiques empresarials.
7. Les prestacions de serveis de la grua i del dipòsit municipal, en particular:
a)

La prestació del servei de retirada de vehicles, iniciada o completa, provocada per denúncia
d'infracció de trànsit o incompliment de l’Ordenança de circulació, i en el seu cas, la
utilització del servei de grua per a trasllat del dipòsit de trànsit (de curtes estades) al dipòsit
de custòdia (llargues estades), quan es superin els 15 dies d’estada en aquell sense que el
propietari procedeixi a la retirada del vehicle.

b)

La permanència de vehicles i altres en el dipòsit municipal, provocats per denúncia

https://bop.diba.cat

–

Pàg. 117-224

Ocupacions de l’espai públic per maquinària de treball i vehicles: Tota ocupació
temporal del viari municipal apte per a la circulació de vehicles a motor i persones
per:

CVE 2020039112

•

Data 24-12-2020

Ocupacions de l’espai públic per bastides: Ocupació d’un vehicle o més a la via
pública per operacions de càrrega i descàrrega per al muntatge de bastides tubulars
destinades a la rehabilitació de façanes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•

A

elevar i distribuir en l'espai càrregues suspeses d'un ganxo o qualsevol un altre
accessori d'aprehensió, dotat de mitjans de propulsió i conducció propis o que formin
part d'un conjunt amb aquests mitjans que possibiliten el seu desplaçament per les
vies públiques.

c)

La immobilització de vehicles per procediment mecànic

d)

La retirada, el trasllat i la permanència al dipòsit d’elements situats a la via pública sense
autorització o que s’utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a la via pública.
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B

d'infracció de trànsit o incompliment de les Ordenances municipals.

Perseguir finalitats d’interès general. Com ara, entre altres, la defensa dels drets humans,
l’assistència social i la inclusió social, les cíviques, educatives, culturals, científiques,
esportives, sanitàries o de tipus comunitari o veïnal, el lleure, la defensa del medi ambient i la
protecció dels animals.

3.

Les persones fundadores, patrones, associades, representants o membres dels òrgans de
govern, i també llurs cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència
efectiva o parents fins el quart grau, no han de ser les destinatàries principals de les
activitats.

4.

Els càrrecs de l’entitat han de ser gratuïts.
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B

2.

Pàg. 118-224

Art. 4t. No subjecció. No estaran subjectes a la taxa per permanència en el dipòsit municipal ni a la
taxa per utilització del servei de grua previst als epígrafs I i II de l’apartat B de l’annex d'aquesta
Ordenança en els casos següents:
Quan la persona titular del vehicle l'hagi cedit a l'Ajuntament per al seu desballestament i la meritació
de la taxa sigui posterior a la cessió esmentada.
Quan els vehicles utilitzin el servei de grua o ingressin en el dipòsit municipal (els deu primers dies
d’estada) per causa de necessitat (celebració d’acte públic autoritzat, obstaculització de neteja, reparació
o senyalització de la via pública, sempre que, en tots aquests casos, no hagi hagut la corresponent
senyalització amb la deguda anticipació), cas d’emergència, accident de circulació i en cas de sostracció o
d’altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del/la titular, degudament justificades.
Quan la persona conductora comparegui abans que la Guàrdia Urbana hagi autoritzat la retirada del
vehicle i personada la grua s’hagin iniciat els treballs de documentar la infracció o d’enganxament, i
sempre que adopti les mesures necessàries per a fer cessar la situació irregular en la qual es trobava. En
aquests casos, es suspendrà immediatament la retirada del vehicle.
No estaran subjectes a la taxa per autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a
rodatges de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions
fotogràfiques, mudances, bastides, grues i reserves, els serveis de recollida de béns i estris procedents de
desnonaments judicials de domicili o en situació d’emergència que l’Ajuntament presti d’acord amb la
cartera de serveis socials.
No es meritaran les taxes, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent, en
les utilitzacions o aprofitaments següents: ocupació de la via pública realitzada directament per entitats
sense ànim de lucre (ESAL) pels aprofitaments el fi immediat dels quals sigui el desenvolupament
d’activitats d’interès general que constitueixin el seu objecte social o finalitat.
A aquest efecte es consideren ESAL: les entitats sense fins lucratius a què es refereix l’article 2 de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals
al mecenatge, i la resta d’associacions.
Per a la consideració d’aquest supòsit de no subjecció, les ESAL han de reunir aquests requisits :
1. Estar inscrites en el registre públic corresponent.
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Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·licitin o
provoquin els serveis o en interès de les quals siguin prestats aquests serveis, o bé siguin propietàries de
béns ingressats en el dipòsit municipal.

Data 24-12-2020

8. Les activitats de control sanitari i la tramitació administrativa tendent a l'atorgament, canvis de
titularitat, duplicats i les modificacions de l’autorització sanitària d’aquells establiments que per
normativa ho requereixin, com ara els establiments de tatuatge, micropigmentació, pírcing i
assimilables, de conformitat amb l’art.14.2 del Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han
de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

A

La prestació de tanques de propietat municipal per a actes públics.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

e)
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Han d’estar al corrent de les obligacions comptables.

El requisit 1 s’acredita mitjançant l’aportació de la inscripció. Els requisits 2, 3, 4 i 5 s’acrediten amb
l’aportació dels estatuts o les regles fundacionals. Els requisits 6, 7 i 8 s’acrediten mitjançant una
declaració responsable de la persona legal representant de l’entitat.
Art. 5è. Exempcions i bonificacions.
1. Estaran exempts de la taxa de drets d’examen en convocatòries de places d’oferta pública d’ocupació,
els membres de famílies nombroses i de les famílies monoparentals de categoria especial.

2. Estaran exempts de la taxa per autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges
de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques,
mudances, bastides, grues mòbils autopropulsades i reserves d’estacionament per maquinària de treball i
vehicles, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent:
a) l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals per la prestació de serveis públics, directament o
a través de tercers
b) Les persones encarregades o contractades per l’Ajuntament de Barcelona per prestar aquells serveis
de recollida de béns i estris procedents de desnonaments judicials de domicili o provinents de situacions
d’emergència que d’acord amb l’autorització de serveis socials siguin creditors d’aquest servei.
c) Els partits polítics en període electoral.
d) Els consolats i cambres de comerç estrangeres, en els casos de reciprocitat internacional.
e) Els/les titulars de llicències o autoritzacions pel concepte de col·locació de mercaderies o altres
elements, quan se situïn davant dels locals d’entitats de caràcter oficial o cultural i siguin explotats
directament per les entitats esmentades.

En el cas de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules, vídeos, enregistraments
televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, també estaran exempts d’aquesta taxa els
centres d’ensenyament reglat que sol·licitin el permís com a exercici acadèmic.
En el moment de la sol•licitud del permís, s’haurà d’adjuntar un document que acrediti que la petició
prové d’una administració pública o d’alguna de les persones o entitats citades en el present apartat.
3. Tindran una bonificació del 50% de la quota de la taxa de drets d’examen, els membres de famílies
nombroses i de famílies monoparentals de categoria general.

4. Tindran una bonificació del 50 % de la quota de la taxa per digitalitzacions i reproduccions de
documents i fotografies sol·licitades, als centres del Sistema Municipal d’Arxius, que tingui per objectiu un
treball d’investigació i que les sol·licitin estudiants, jubilats/des i persones en atur que acreditin aquesta
condició.
Aquesta taxa es mantindrà únicament en els següents casos:
a) Noves digitalitzacions de documents que no es trobessin prèviament en format digital al catàleg en línia
o als repositoris de l’Arxiu Municipal de Barcelona.
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A

8.

https://bop.diba.cat

L’activitat realitzada no ha de consistir en el desenvolupament d’explotacions econòmiques
alienes a la seva finalitat estatutària. A aquest efecte, s’entén per explotació econòmica
aliena qualsevol explotació no prevista a l’article 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius al mecenatge.

Pàg. 119-224

7.

CVE 2020039112

Han de dedicar a la realització de les finalitats d’interès general almenys el 70% dels seus
ingressos.

Data 24-12-2020

6.
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En cas de dissolució, el seu patrimoni s’ha de destinar a una entitat o finalitat d’igual
naturalesa.

B

5.

https://bop.diba.cat

5. Tindran una bonificació del 100% de la quota de la taxa per informes d’homologació de Plans
d’Autoprotecció per la Protecció civil local, previstos en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, les administracions i
entitats de dret públic, i les entitats sense ànim de lucre que tinguin un interès general i les activitats que
desenvolupin estiguin sotmeses a l’obligació de presentar un pla d’autoprotecció, quan l’activitat
desenvolupada que exigeixi el Pla tingui una finalitat social o d’interès municipal reconegut, i l’exercici de
la mateixa no tingui com a finalitat constituir una font de finançament pera l’entitat derivada de l’activitat o
es activitats complementàries a ella. Les circumstàncies de la bonificació s’acreditaran en el mateix
moment de presentació de la liquidació amb la quota bonificada.

A

b) Còpia digital en format de preservació (TIFF o JPEG d’alta resolució) de documents prèviament
digitalitzats.
En la taxa per digitalitzacions B/N i color (no inclou el suport de lliurament) en el cas que la documentació
sol•licitada ja es trobi prèviament digitalitzada al catàleg en línia o als repositoris de l’Arxiu Municipal de
Barcelona, l’enviament electrònic de la còpia digital en formats de consulta (PDF o JPEG de baixa
resolució) serà gratuït, respectant la capacitat de gestió de peticions de cada centre d'arxiu

b)
Mitjançant liquidació emesa per l’òrgan competent, un cop efectuades les anàlisis i verificat que el
nivell de alcohol en sang excedeix dels límits màxims permesos o que existeix una efectiva incorporació o
ingesta d’estupefaents o psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues.

3. Les taxes establertes en l’article 2n, apartat 2n, lletra a) i apartat 7è, lletra d), s’hauran de satisfer pel
règim d’autoliquidació en el moment de tramitar la sol·licitud.

4. Les taxes establertes en l’article 2n, apartats 2n, lletra b) s’haurà de satisfer pel règim d’autoliquidació ,
abans de presentar la corresponent sol·licitud de la concessió de la targeta d’armes. El pagament es
podrà realitzar per via telemàtica o en entitat bancària autoritzada.

5. Les taxes establertes en l’article 2n, apartats 2n, lletra f) s’hauran de satisfer pel règim d’autoliquidació
pel procediment de segell mecanitzat adherit al document gravat. El pagament de la taxa es realitzarà un
cop presentada la sol·licitud i abans de l’inici de l’actuació o l’expedient corresponent, el qual no es
tramitarà fins que s’hagi efectuat l’ingrés de la taxa.
L’autoliquidació de les taxes esmentades es practicarà d’acord amb les següents regles:
a)
Quan hagi estat objecte de denegació l’aprofitament per impossibilitat d’autoritzar allò sol·licitat, es
liquidarà d’acord amb la tipologia d’aprofitament sol·licitat

CVE 2020039112

a)
Mitjançant dipòsit previ que es constituirà abans de la realització de les anàlisis de contrast,
l’import del qual s’aplicarà al pagament de la contraprestació rebuda en el cas que el resultat de la prova
de contrast sigui positiu, o es reintegrarà en cas contrari;

Data 24-12-2020

2. En el supòsit de la taxa regulada en l’article 2n, apartat 5è, el cobrament es pot efectuar a través de
dues vies en funció dels mitjans instrumentals de què disposi per a la seva gestió:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 7è. Normes de gestió, liquidació i tramitació.
1. Les taxes establertes a l’article 2n, l’apartat 1r, apartat 2n. exclosa la lletra a), b) i f), 3r, 4t, 7è i 8è
s’hauran de satisfer pel règim de liquidació en el moment de la prestació del servei o lliurament de
l’efecte.

Pàg. 120-224

Art. 6è. Quota. Les taxes que cal satisfer són les que s'indiquen en l'annex d'aquesta Ordenança.

La impossibilitat d’instruir les sol·licituds d’aprofitament determinarà la meritació de la taxa prevista en
aquesta ordenança quan de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
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B

b)
En els casos d’autorització expressa de l’aprofitament, es liquidarà d’acord a la naturalesa de
l’aprofitament autoritzat i el fet imposable que el preveu.

administratiu comú de les administracions publiques s’hagi resolt el desistiment de la sol·licitud com a
resultat del transcurs del termini conferit per l’esmena de la sol·licitud o la no aportació d’informes
preceptius de les administracions publiques competents per raó de la tipologia i tipus d’ocupació tot
d’acord amb les instruccions de gestió de les ocupacions.

c)
El model d’autoliquidació es podrà obtenir al portal de tràmits del web de l’Ajuntament de
Barcelona, al web de la Hisenda municipal i a les oficines d’atenció al ciutadà.
d)
No serà procedent la devolució de la taxa de drets d’examen en supòsits d’exclusió de la
convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

En cas que el subjecte passiu es trobi en un dels supòsits de exempció o de bonificació haurà de
realitzar la sol•licitud corresponent a l’Ajuntament. Acompanyarà la seva sol•licitud amb les declaracions
fiscals i altres justificants que acreditin la seva situació, sense perjudici dels que li puguin ser requerits per
l’Ajuntament.

https://bop.diba.cat

b)
La manca de pagament de la taxa en el termini establert per la presentació de sol·licituds
determinarà la inadmissió de l’aspirant a les proves selectives.

Pàg. 121-224

a)
No s’admetrà el pagament fora del termini de presentació de sol·licituds d’inscripció concedit a
l’efecte.

CVE 2020039112

6. La taxa prevista a l’article 2n, apartat 6è, s’ha de satisfer en règim d’autoliquidació, abans de presentar
la corresponent sol·licitud d’inscripció a les proves de selecció. El pagament es podrà realitzar per via
telemàtica o en entitat bancària autoritzada.

A

Els informes preceptius de les administracions publiques amb competència en matèria de domini públic
per raó de les servituds de protecció en matèria d’infraestructures ferroviàries o telecomunicacions,
meritaran les taxes per elaboració que estableixin les respectives administracions.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en
data 23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

Data 24-12-2020

Art. 8è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general.
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ANNEX
TARIFES

1.2.

Concessió de targetes per a carrabines i pistoles accionades per aire o per un
altre gas comprimit, no assimilades a escopetes, d'ànima llisa o ratllada i d'un
sol tret, de tret semiautomàtic i les armes lúdic-esportives d’airsoft i
paintball accionades
per molla o resort i/o de tipus automàtic.
Còpies autoritzades d’informes tècnics i de comunicats d’accidents de
circulació als interessats, a les companyies o entitats asseguradores i als jutjats
o tribunals.
Informes sol·licitats per finestra:
–Per cada informe (amb un màxim d’una fotografia)
– Per cada fotografia addicional
Informes sol·licitats per portal
Internet:

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

– Per cada informe (amb un màxim d’una fotografia)

24,89

116,09
3,73
98,68
3,12

133,13

– Per cada fotografia addicional

1.3.4
1.4.

Expedició d’informes tècnics en els que hagi intervingut el servei de Prevenció,
Extinció d'incendis i Salvament
Expedició d’informes tècnics d’intervenció de patrulla emesos per la Guàrdia
Urbana de Barcelona

27,72

1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

Croquis d’instal·lacions de semàfors i diagrama de funcionament, i de senyals
de circulació
Plans de mobilitat de Districtes
- Duplicat targeta d’accés
- Duplicat targeta de resident
Realització d’anàlisis clíniques de contrast

1.6.1

Anàlisi clínica per detectar els nivells d’alcohol en sang

269,61

1.6.2

Anàlisi clínica per detectar la presència de drogues tòxiques, estupefaents i/o
substàncies psicotròpiques a l’organisme
Informes de plans d’autoprotecció per la protecció civil local

305,04

1.7

69,82
9,23
5,00

163,81

1.8

Autoritzacions de sol·licitud d’ocupació de la via pública

1.8.1

Ocupació per MUDANCES, GRUES MOBILS AUTOPROPULSADES,
BASTIDES. PER MAQUINÀRIA DE TREBALL I ALTRES RESERVES

1.8.1

Tipus A – Vehicle pma ≤ 3.500 Kg + no mitjans
Mecànics externs

Autorització per
Assabentat

0,00

1.8.1

Tipus B – Resta de vehicles

Autorització NO
Assabentat

40,33

1.8.1

Ocupació per BASTIDES

Autorització NO
Assabentat

40,33
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14,67

Pàg. 122-224

Per cada autorització de transport escolar i de menors, de caràcter anual

CVE 2020039112

1.1.

Data 24-12-2020

Euros
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Llicències, informes i altres prestacions relatius als àmbits de prevenció,
seguretat i mobilitat; i de l’hàbitat urbà

B

Epígraf I.

A

A. SERVEIS GENERALS

1.9
1.10

1.10.1

1.10.2
1.11.1

1.11.2

40,33

Ocupacions x MAQUINÀRIA DE TREBALL I ALTRES RESERVES
Autorització
NO Assabentat

Ocupacions x RODATGES I GRAVACIONS
Autorització NO
Autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la
Assabentat
via pública per rodatges de pel·lícules, videos,
enregistrament televisius, realització de
maquetes i sessions fotogràfiques
AUTOLIQUIDACIÓ
Per la tramitació de llicència de terrassa en espai privat d’ús públic, d’acord
amb el
que estableix l’article 3r apartat b) de l’ordenança municipal de terrasses
Pels serveis de tramitació administrativa per a l'atorgament, duplicat o
modificació de l’autorització sanitària dels establiments i instal·lacions on es
realitzen pràctiques de tatuatge, pírcing, micropigmentació i tècniques
assimilables
Per l’atorgament de l’autorització sanitària de funcionament, o el canvi de
titularitat o les modificacions múltiples de l’autorització sanitària ja atorgada
Pel duplicat o una modificació específica de l’autorització sanitària de
funcionament
Pels serveis de tramitació administrativa d’identificació i registre de Vehicles de
Mobilitat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que
desenvolupin una activitat d’explotació econòmica
Pels serveis de tramitació administrativa d’identificació i registre de Vehicles de
Mobilitat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes per a ús
particular

Epígraf II

Informes, estudis i reproduccions de documents d’àmbit general

2.1

Compulses de documents a instància de particulars per presentar a
administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona
– Per cada full a una cara

40,33

A

Tipus A – Vehicle 10 m²
Tipus B – Vehicle 30 m²
Tipus C – Vehicle 30 m²
Tipus D – Vehicle 12 m²

80,54

220,00

153,50

61,50
19

9,5

Euros

4,38
6,93

– Per cada full a doble cara

2.2.

2.3

Compareixences a instància de particulars per presentar a administracions
alienes
a l'Ajuntament de Barcelona
– Per cadascuna
Fotocòpies, amb exclusió dels documents que la seva reproducció tingui
establerta una tarifa específica.
Per cada
fotocòpia:
– una sola cara

https://bop.diba.cat

1.8.2

Autorització NO
Assabentat

Pàg. 123-224

1.8.1

Tipus A – Vehicle 2/4 eixos
Tipus B – Vehicle 5/6 eixos
Tipus C – Vehicle + ≥ 7 eixos

18,31

0,10
0,12

CVE 2020039112

1.8.1

40,33

Data 24-12-2020

1.8.1

Ocupació x GRUES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.8.1

– les dues cares

Impressió en paper d'imatges ja digitalitzades
- DIN A-4
- DIN A-3

0,93
1,65
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B

2.4

- DIN A-2
Reproducció de plànols
Mesures estàndard (sistema DIN A):

Reproducció i digitalització de documents del Sistema Municipal d’Arxius

Euros

3.1
3.1.1
3.1.2

Digitalitzacions b/n i color (no inclou el suport de lliurament)
Fins a DIN A3 (jpeg 150 dpi)

3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2

Fins a DIN A3 (tiff 300 dpi)
A partir de DIN A2 (tiff 300 dpi)

Fotografia manual digital tiff (50 mb aprox.)

Pàg. 124-224

1,87
1,19

Subministrament CD

Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb
presentació
de la sol·licitud per mitjans telemàtics
Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups B, C1, C2 i altres amb
presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics
Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb
presentació
de la sol·licitud per mitjans no telemàtics
Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups B, C1, C2 i altres amb
presentació de la sol·licitud per mitjans no telemàtics
Quan els/les aspirants siguin persones que es trobin en situació de
desocupació i que no percebin cap prestació econòmica, segons certificat
expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, o bé persones amb
discapacitat que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant
certificat emès per la institució
competent, la quota serà zero.

4.5

18,00

Subministrament DVD

4.1

4.4

7,20

Suport de lliurament (aquest preu s'ha d'afegir al de digitalització)

Pels serveis de tramitació tècnica i administrativa de les proves d’accés a les
places convocades de l’oferta pública d’ocupació de l’Administració municipal

4.3

5,15

Fotografia manual digital jpeg (6 mb aprox.)

Epígraf IV

4.2

0,35
4,12

124

Euros

26,08

16,12
52,16

32,24

Data 24-12-2020

3.1.3

0,56
0,74
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2.8

5,97

A

Epígraf III

2.7

4,21
9,63
11,74

https://bop.diba.cat

31,38
24,83
20,85

2.6

12,00
8,30
4,50

CVE 2020039112

DIN A0 (841×1189 mm)
DIN A1 (594×841 mm)
DIN A2 (420×594 mm)
Mesures no estàndard:
- De 40 a 80 cm
- De 120 a 150 cm
- De 150 a 200 cm
Subministrament d’informació urbanística informatitzada plànol 1:1.000 (€/ha
en
suport digital)
Reproducció de microfilm
- Còpia en paper de microfilm fet
- Microfilm de microfilm
Informes i estudis realitzats per les diferents àrees a instància de part
– per tècnic superior i hora
– per tècnic mitjà i hora
– per administratiu i hora

B

2.5

2,58

DIPÒSIT MUNICIPAL

0,50

Epígraf II

Per utilització del servei de grua, quan sigui necessari o convenient per al trasllat

2.1.

Motocicletes, ciclomotors, carros, carretons i similars

77

2.2.

Bicicletes i altres similars

51

2.3.

Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis, moto quad, tricicles
i quadricicles amb motor

2.4.

Autocars, camions i camions tractors i remolcs, amb un mínim de 212 €

2.5.

Contenidors d'obres i altres

Euros

173
segons
cost
652

Les taxes regulades en aquet epígraf s’aplicarà per un import del 60% en el cas que,
personada la grua i iniciats els treballs de documentar la infracció o d’enganxament, el/la
conductor/a comparegui després que la Guàrdia Urbana hagi autoritzat la retirada del vehicle,
però abans que la grua hagi començat la marxa.
Igualment s’aplicaran per import del 50% les taxes per utilització del servei de grua per a
trasllat del dipòsit de trànsit (de curtes estades) al dipòsit de custòdia (de llargues estades).
El cobrament de la taxa s’efectuarà arrodonida al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa.
Epígraf
III
3.1.

Immobilització de vehicles per procediment mecànic
Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis, moto quad, tricicles
i quadricicles amb motor

Euros
74

3.2.

Autocars, camions, camions tractors i remolcs

90

3.3.

Motocicletes, ciclomotors, carros, carretons i similars

35
23

B

3.4.
Bicicletes
El cobrament de la taxa s’efectuarà arrodonida al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa.

https://bop.diba.cat

0,90

Pàg. 125-224

4,90

CVE 2020039112

2,50

Data 24-12-2020

La taxa per mes, dia, hora o fracció de minut, determinada en funció de la taxa horària
arrodonida al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa, de permanència en el dipòsit
municipal és la següent:
1.1
Automòbils de luxe, turismes, furgonetes, autotaxis, moto quad, tricicles i
quadricicles amb motor.
Les quatre primeres hores, exemptes.
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 25€/dia o 250 €/mes
1.2
Camions, camionetes, autocars, furgons, camions, tractors i remolcs
Les quatre primeres hores, exemptes. A partir de la cinquena i fins a un màxim de 49
€/dia o 490 €/mes
1.3
Motocicletes i ciclomotors
Les quatre primeres hores, exemptes
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 9 €/dia o 90 €/mes
1.4
Bicicletes i altres similars
Les quatre primeres hores, exemptes
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 5 €/dia o 50 €/mes

A

Euros
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Epígraf I Vehicles
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Serveis prestats per la grua municipal a petició de particulars o empreses, per
moviments en distàncies curtes de vehicles, per obres, etc.

Autocars, camions, camions tractors i remolcs amb un mínim de 104,64 €

segons cost

A

El cobrament de la taxa s’efectuarà arrodonida
al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa

Epígraf V

5.1.

5.2.

Serveis de recollida, trasllat i dipòsit d’elements que ocupin la via pública sense
llicència o que s’utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a la via
pública
Recollida, trasllat i dipòsit (fins a 30 dies naturals) de gènere procedent de venda
no sedentària, sense llicència d’ocupació d’espais públics, per venda no
sedentària
Recollida, trasllat i dipòsit (fins a 30 dies naturals) d’elements que ocupin la via
pública sense autorització o que s’utilitzin en activitats no autoritzades
desenvolupades a la via pública.

Euros

194,52

a) per cada camió de 12 tm necessari per al trasllat al dipòsit

336,17

b) per cada vehicle de fins a 7,5 tm per al trasllat al dipòsit

194,52

Data 24-12-2020

Les disposicions contingudes en el present capítol (“Dipòsit Municipal”) començaran a regir l’1 de Gener
de 2021, amb l’excepció d’aquelles modificacions que precisin d’adaptacions logístiques per a la seva
aplicació o tècniques en els aplicatius de gestió, que entraran en vigor quan dites adaptacions ho permetin
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
C. PRESTACIÓ DE TANQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL PER A ACTES
PÚBLICS
El preu per dia o fracció de permanència de les tanques de protecció de propietat
municipal és el següent:

Euros

Tanca de 2,10 x 1,05 m:
2,24

- 0-30 dies

3,08

- Més de 30
Col·locació i retirada

88,85

- Preu equip/hora

77,38

B

- Reposició per pèrdua o deteriorament de la tanca
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4.2.

85,54

Pàg. 126-224

Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis, moto quad,
tricicles i quadricicles amb motor, motocicletes, ciclomotors, bicicletes, carros,
carretons i similars, per hora o fracció
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4.1.

Euros
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c)

Neteja de calçades per vessament de combustibles, olis, líquids perillosos o similars quan sigui
a causa d’una avaria.

d)

Intervenció en elements interiors o exteriors d’immobles (incloent-hi el sanejament de façanes,
rètols publicitaris, alarmes, etc.) quan aquesta intervenció sigui a causa d’una construcció o
d’un manteniment deficients.

e)

Inundacions ocasionades per obstrucció de desguassos, acumulació de brutícia, dipòsits en
mal estat i casos similars, sempre que s’apreciï negligència en el manteniment dels espais,
immobles o instal·lacions de gas o aigua a la via pública.

f)

Intervencións en avaries de transformadors o cables elèctrics, instal·lacions de gas o aigua a la
via pública.

g)

Reforços de prevenció per a la iniciativa privada.

h)

Prestació de serveis o materials per a usos o actes d’iniciativa privada.

i)

Prèstec de roba i equips d’intervenció per filmacions.

j)

Accés i cessió d’espais i serveis de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció.

k)

Cessió d’espais interiors dels Parcs de Bombers de Barcelona per a filmacions i video
gravacions.

Art. 3r. Subjectes passius. Estan obligats al pagament de les taxes, en qualitat de contribuents:
1.

Les entitats, els organismes o les persones físiques o jurídiques que resultin beneficiàries de la
prestació del servei. Si hi ha diversos beneficiats pel servei al·ludit, la imputació de la taxa es
farà proporcionalment als efectius emprats en les tasques en profit de cada beneficiat, segons
l’informe tècnic, i, si no fos possible individualitzar-los, per parts iguals.

2.

En el cas d’intencionalitat o negligència, és subjecte passiu el causant del fet imposable, encara
que existeixi situació de perill.

3.

Les empreses que sol·licitin el prèstec de roba i equips d’intervenció per filmacions.

4.

Les persones físiques i jurídiques que accedeixin o facin ús de l’Espai Bombers per activitats
escolars o professionals.

5.

Les empreses asseguradores del risc tenen la condició de substituts del contribuent.

127

https://bop.diba.cat

Obertura de portes o altres accessos, quan sigui deguda a negligència o no hi hagi risc per a
persones o béns en l’àmbit bloquejat.

Pàg. 127-224

b)
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Incendi o salvament, llevat dels casos exclosos en l’article 4t.

Data 24-12-2020

a)
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Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable la prestació dels serveis de bombers en els
casos següents:

B

Art. 1r. Disposicions generals. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós,
s’estableixen taxes per la prestació de serveis del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

A

TAXES PELS SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT

Les intervencions com a conseqüència de fenòments meteorològics extraordinaris o d’altres
esdeveniments catastròfics.

d)

Els de col·laboració amb els cossos i òrgans de totes les administracions públiques, sempre que
siguin deguts a manca de mitjans adequats per part del sol·licitant.

e)

El serveis prestats a semovents en situació de perill.

f)

Els serveis prestats a persones en situació de discapacitat o per limitacions físiques i que es
trobin en situacions d’emergència.

Art. 5è. Bases per determinar la base imposable. Constitueixen la base per a l’exacció de la taxa:
a)

El nombre d’efectius, tant personals com materials, que intervinguin en el servei.

b)

El temps invertit en el servei.

c)

L’accés i cessió d’espais i serveis de l’equipament Espai Bombers i d’espais interiors dels parcs
de Bombers de Barcelona estaran subjectes a quota fixa.

Art. 6è. Tarifes.
Les quotes a satisfer pels serveis d’extinció d’incendis seran el resultat d’aplicar les tarifes següents a la
base establerta en l’article anterior.

SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
Quotes per servei d’intervenció

Apartat

1.1

Concepte

Quota

Import €

213,97

La quota de 213,97€ és d’aplicació en tots els serveis esmentats en l’article 2n
d’aquesta Ordenança sempre que es compleixin els condicionants següents:
1r. Quan la durada màxima del servei sigui una hora.
2n. Quan en la intervenció no s’utilitzin materials dels esmentats en el punt 4 d’aquest
article.

B

1.
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c)

Pàg. 128-224

Els que tinguin com a objectiu el salvament o l’assistència a persones en situació de perill,
excepte que existeixi intencionalitat o negligència en la causació del perill.

CVE 2020039112

b)

Data 24-12-2020

Els motivats per incendis, sigui quin sigui el seu origen o intensitat, llevat que es provi la
intencionalitat o negligència greu del subjecte passiu o de terceres persones, sempre que
aquestes persones siguin identificables.
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a)

A

Art. 4t. No subjecció. No estaran subjectes a les taxes els serveis prestats dins del terme municipal
de Barcelona següents:
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2.

Servei de vehicles (personal i material)

Apartat

Concepte

Import €

Autobomba lleugera tipus B-100. Per hora o fracció

284,57

2.2

Autobomba pesant tipus B-200 o B-300. Per hora o fracció

327,46

2.3

Autobomba gran incendi tipus B-400. Per hora o fracció

461,56

2.4

Escala o braç articulat pesat => 30m. Per hora o fracció

319,17

2.5

Escala < 20m. Per hora o fracció

369,17

2.6

Vehicle de salvament (tipus C). Per hora o fracció

282,77

2.7

Ambulància. Per hora o fracció

170,55

2.9

Vehicle especial (tipus J). Per hora o fracció

217,90

2.10

Furgó de transport (tipus F). Per hora o fracció

2.11

Embarcació pneumàtica. Per hora o fracció

Material

Apartat

Pàg. 129-224
CVE 2020039112
Data 24-12-2020

182,27

Concepte

Import €

3.1

Puntal triangular. Per dia o fracció

49,45

3.2

Puntal estabilitzador de tracció-compressió. Per dia o fracció

45,15

3.3

Puntal telescòpic. Per dia o fracció

10,72

3.4

Tauló de 4 m. Per dia o fracció

3.5

Xarxa protectora. Per dia o fracció

13,40

3.6

Corda comanda de 20 m. (per cada ús)

10,90

B

6,93

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.

82,25
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A

2.1
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4.

Préstec de roba i equips d’intervenció del SPEIS

Apartat

Concepte

Import €

Equip d’intervenció sense equip respiratori (ERA)

114,44

4.2

Equip d’intervenció amb equip respiratori (ERA)

172,60

4.3

Mànega

48,22

NOTA: El material amb tarifa per dia o fracció es facturarà per un import màxim al seu valor de reposició.

Espai Bombers – Parc de la Prevenció

6

Pàg. 130-224

•

Entrada Ordinària

2,50

•

Entrada Reduïda

1,50

•

Entrada gratuïta

0,00

Sales de Formació

•

Sala 1 (53,60 m²) - dia

300,00

•

Sala 1 (53,60 m²) – mig dia

180,00

•

Sala 2 (37,80 m²) - dia

250,00

•

Sala 2 (37,80 m²) – mig dia

120,00

•

Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - dia

450,00

•

Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - mig dia

250,00
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Entrades per accés a l’exposició permanent

Data 24-12-2020

5.2

Import €

Cessió d’espais amb reducció de les tarifes

•

Parc Eixample - dia

425,18

•

Parc Vall d’Hebron - dia

460,41

B

5.1

Concepte
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Apartat
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A

4.1
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Parc Sant Andreu - dia

400,86

•

Parc de Llevant - dia

402,85

•

Parc Montjuïc - dia

464,18

•

Parc de Zona Franca - dia

383,57

Titulars del carnet jove (fins els 26 anys).

-

Persones aturades.

-

Persones posseïdores de targeta rosa reduïda.

-

Famílies , amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d’ells sigui
el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor
de 16 anys.

-

Persones posseïdores de carnet de familia nombrosa.

-

Persones posseïdores de carnet de familia monoparental.

-

Persones posseïdores del carnet de Biblioteques de Barcelona.

-

Persones posseïdores del carnet d’estudiants (fins els 26 anys).

-

Grups procedents de centres formatius i educatius.

-

Empleats/des de l’Administració Pública.

-

Persones posseïdores de bitllet d’autobús turístic.

-

Persones posseïdores de la targeta BCN Express

-

Membres d’altres cossos de Bombers.

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.
•

Entrada Gratuïta. Gaudiran d’entrada gratuïta:
a)

Amb caràcter general:
-

Dia del mes amb l’horari d’entrada gratuïta en dissabte o diumenge que s’establirà segons
la programació de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció.

-

Jornada de portes obertes en dies a determinar per l’ICUB de les setmanes del 12 de
febrer (Santa Eulàlia), 18 de maig (Dia Internacional dels Museus) i 24 de setembre (Mare
de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona).
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Pàg. 131-224

-

CVE 2020039112

Entrada Reduïda. Gaudiran d’entrada reduïda:

Data 24-12-2020

•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Espai Bombers-Parc de la Prevenció aplicarà diferents bonificacions, reduccions i promocions en les
entrades al recinte depenent del tipus de públic:

B

Art. 7è. Exempcions i bonificacions. Les quotes de les intervencions de caràcter sinistral urgent que
afectin locals destinats a activitats socioculturals sense afany de lucre tenen un coeficient reductor del 0,5.

https://bop.diba.cat

A

•

Tardes de tots els diumenges de l’any que l’Espai Bombers estigui obert.

Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta:
-

Menors de 16 anys.

-

Persones jubilades i persones majors de 65 anys.

-

Empleats/des de l’SPEIS i de Bombers de la Generalitat.

-

Membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of Museums).

-

Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina.

-

El professorat d’ensenyament reglat acrteditats per la direcció del centre educatiu.

-

El professorat d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants.

-

Persones posseïdores de la targeta rosa gratuïta.

-

Persones posseïdores de la targeta acreditativa de la discapacitat.

-

Persones qeu disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb
discapacitat.

-

Periodistes degudament acreditats.

-

Persones posseïdores de la targeta BCN card.

-

Persones inscrites en el registre “Gaudir + Barcelona”

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.

a)

L’Espai Bombers en els períodes de baixa afluència de visitants i en les franges horàries de
14:00 a 16:30 hores i de 18:00 fins l’hora de tancament, pot aplicar descomptes del 50% en el
preu de l’entrada general. Igualment, pot aplicar descomptes del 50% de la taxa per
campanyes de promoció de centre, i com a incentiu per a l’afluència de sectors de públic
específics.

b)

L’Espai Bombers concertarà visites gratuïtes en hores convingudes per grups provinents
d’associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun dels següents requisits:

c)

-

Associoacions i entitats vinculades al territori proper a l’Espai Bombers.

-

Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva que
desenvolupin tasques amb especial atenció per a la inclusió social.

-

Associacions i entitats de temàtica adí i a les especialitats de les col·leccions de l’Espai
Bombers.

L’Espai Bombers també podrà concertar visites gratuïtes en hores convingudes per a grups de
persones participants en congresos d’especial rellevància a Barcelona, d’acord amb la relació
anual publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona.
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Promocions:

B

•

A

-
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Jornada de Portes Obertes el dia que esdevingui un acte inaugural en el propi centre, una
festivitat d’especial rellevància per l’Espai Bombers, el barri o la ciutat, com ara les festes
majors del barri o districte municipal en què es troba ubicat, també en relació a la seva
disciplina, o en ocasió de l’aniversario de la creació de l’Espai Bombers.

Pàg. 132-224

-

CVE 2020039112

Jornada de Portes Obertes durant la Nit dels Museus i el Brcelona Open-House.

Data 24-12-2020

b)

-

L’Espai Bombers-Parc de la Prevenció aplicarà diferents bonificacions, reduccions i promocions en les
cessions d’espais del recinte depenent del tipus de públic:
•

Tarifa reduïda

Partit Polític que ho sol·liciti a través d’un grup municipal. Tindran prioritat els partits polítics
amb representació a l’Ajuntament de Barcelona.

Tarifa gratuïta
a)

La Sala polivalent i les aules de formació podran ser cedides de manera gratuïta, com a màxim
un cop al mes a entitats amb finalitats d’interès general, com ara culturals, cíviques, educatives,
científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció social, de defensa del medi
ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb llurs finalitats
específiques, d’acord amb els seus estatuts i, preferentment, sempre que siguin obertes al
públic. Les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa, s’hauran de fer càrrec de les
despeses extraordinàries de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la
utilització de l’espai. Aquestes sales també podran ser cedides gratuïtament, com a màxim 3
cops al mes cadascun d’aquests espais per a formació i reunions promogudes per l’SPEIS.

b)

Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per ordre de sol·licitud. Tindran prioritat les
sol·licituds d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. L’ús de l’espai
i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’Espai
Bombers. Es mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest
apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin.

c)

La sala polivalent i les aules de formació se cediran gratuïtament a entitats que realitzin
activitats en la promoció de la protecció civil i la seguretat ciutadana i sempre i quan no tinguin
caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès d’una activitat
serà necessari l’informe favorable del Gerent de Seguretat i Prevenció. En aquests cas, les
entitats beneficiaries de la gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses
extraordinàries de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de lautilització
de l’espai. L’ús dels espais i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el
funcionament de l’edifici.

Art. 8è. Meritació i liquidació.
1.

L’obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei, deesprés d’haver-se fet la
sol·licitud, llevat que es tracti d’un servei d’urgència: en aquest cas, l’obligació naixerà també
sense el requeriment de la persona interessada.

2.

Les tarifes es liquidaran després que el servei hagi estat prestat i d’acord amb la durada i les
circumstàncies d’aquest, i de conformitat amb allò que es preceptua en aquesta Ordenança.

3.

En aquells serveis sol·licitats a l’SPEIS que no tinguin caràcter sinistral ni urgent, es podrà exigir
a la persona beneficiària l’ingrés previ de la liquidació que correspongui, provisional o definitiva.
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-

Pàg. 133-224

Organització Sindical.

CVE 2020039112

-

Data 24-12-2020

Enitat pública.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•

-

A

S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que la persona sol·licitant de la cessió temporal d’ús
sigui:

Disposició final. La present Ordenançad, aprovada definitivament pel Plenai del Consell Municipal
en data 23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
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B

Art. 9è. Infraccions i sancions. Es procedirà d’acord amb allò que es disposa en l’Ordanança fiscal
general.

Ordenança fiscal núm. 3.3

Art. 3r. Subjectes passius.
1. Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades per aquests serveis, o siguin propietàries dels elements d’edificació particular en
estat perillós, per tal d’obtenir de l’Administració municipal la llicència, el certificat, l’informe o l’actuació
corresponents.
2. Tindran la consideració de persones substitutes dels/les contribuents les que siguin propietàries
dels immobles en què es fan les construccions o instal·lacions o s’executen les obres, els quals podran
repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Art. 4t. Base imposable. La base imposable està constituïda per les tarifes corresponents incloses en
l’annex d’aquesta Ordenança.
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Pàg. 134-224
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Data 24-12-2020

1.2- Actes d’informació, verificació i control en matèria d’activitats, establiments, instal·lacions:
a) Emissió d’informe urbanístic de compatibilitat.
b) Atorgament de l’autorització ambiental municipal.
c) Atorgament de llicències ambientals i de llicències municipals que exigeixi la normativa sectorial.
d) Tramitació de legalització d’activitats.
e) Revisió periòdica per a la renovació d’autorització ambiental municipal i de llicències ambientals.
f) Control periòdic de les activitats i les instal·lacions.
g) Tramitació d’informes.
2. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats municipals esmentades relatives a les següents
actuacions:
a) Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquen la
distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament
(C) o urbanísticament considerats de nivell D.
b) Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat.
c) Instal·lacions provisionals que no estiguin ubicades en la via pública per esdeveniments
extraordinaris,
d) Desmantellament de les instal·lacions de radiocomunicacions.
e) Modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions.
f) Comunicació de primera ocupació.
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Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable la realització d’una activitat, tant tècnica com administrativa, que es
refereixi, afecti o beneficiï de forma particular el subjecte passiu, i sigui necessària per a la prestació dels
serveis següents:
1.1.- Actes d’informació, verificació i control en matèria urbanística:
a) Atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació d’urbanisme i la seva pròrroga.
b) Tramitació de consultes prèvies, informes urbanístics i emissió de certificats.
c) Tramitació de informes de idoneïtat tècnica
d) Verificació i control d’obres no sotmeses a llicència o autorització prèvia, incloses les comunicacions
i declaracions responsables.
e) Inspecció d’obres.
f) Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna.
g) Tramitació de legalització d’obres.
h) Assenyalament d’alineacions i rasants, cessions i afectacions.

B

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que estableixen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 57è del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s’estableixen taxes per
les activitats dels serveis urbanístics municipals que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós
esmentat i per aquesta Ordenança.

A

TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS

Art. 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions. Cal aplicar les que recull la legislació vigent.

b) La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres va sempre a càrrec de
l'interessat.
c) En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenament que s'ha
practicat, caldrà fer-lo novament a càrrec de l’interessat/da.
d) L'import dels treballs a càrrec de la persona interessada per a la reposició de paviments, a la qual
fa referència la lletra b) d'aquest article, s'ha de valorar per mitjà de la inspecció facultativa municipal.
2. L’interessat/da a què es refereix l'apartat anterior ha de constituir, a requeriment dels serveis tècnics
municipals, un dipòsit previ de les quantitats reintegrables, en garantia de les reposicions que ells
mateixos facin, sempre que les construccions, instal·lacions i/o obres no estiguin sotmeses a comunicació
de primera ocupació.
3. Per determinar el càlcul del dipòsit i la quantitat a satisfer, cal atenir-se al cost suportat efectivament
per l'Ajuntament per tal de practicar les reconstruccions de què es tracti, i, en tot cas, cal aplicar com a
tarifes mínimes les següents:
2
a) Ferms primaris (terra, macadams)
35,02 €/ m
b) Empedrats

175,08 €/ m

2

c) Formigons

100,22 €/ m

2

88,24 €/ m

2

e) Lloses de pedra natural

286,20 €/ m

2

f) Voreres

100,45 €/ m

2

d) Aglomerats asfàltics
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Art. 9è. 1. Atès que la realització de les ores o instal·lacions a què es refereix aquesta Ordenança pot
requerir la utilització privativa o l’aprofitament especial d’elements del domini públic i comportar la seva
destrucció o deteriorament, per a la reintegració de les despeses de la reconstrucció dels elements de
domini públic, cal atenir-se a les normes següents:
a) L’aprofitament especial derivat de les obres, instal·lacions o activitats a què es refereix aquesta
Ordenança, que comporti la depreciació continuada, la destrucció o el desarranjament temporal de les obres
o instal·lacions municipals, està subjecte al reintegrament del cost total de les despeses respectives de
reconstrucció, reparació, reinstal·lació, adobament i conservació, sense perjudici de les taxes que es poden
originar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació.
1. Les taxes per prestació de serveis urbanístics s’exigiran en règim d’autoliquidació, sempre que
l’activitat s’iniciï a instància de la persona interessada.
2. S’exigiran en règim de liquidació, la qual serà practicada per l’òrgan gestor de l’expedient, quan la
prestació del servei s’iniciï d’ofici.
3. En els supòsits de desistiment de la petició i caducitat del procediment es procedirà a la devolució
del 50% de l’import ingressat per la taxa. En el supòsit de denegació, l’import ingressat no es retornarà.
4. Un cop concedida la llicència o admès el comunicat no procedirà devolució de la taxa per motius de
caducitat o renúncia.

B

Art. 7è. Meritació. La taxa es merita i, per tant, l'obligació de contribuir neix, en el moment d’iniciar-se
l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
Quant a resultes d’una inspecció es comprovi l’existència d’obres o instal·lacions o l’exercici
d’activitats sense llicència o autorització o sense haver presentat la corresponent comunicació, es
considerarà iniciada l’activitat administrativa de prestació de serveis urbanístics en el moment de la
comprovació.

A

Art. 6è. Quota tributària. Les quotes que cal satisfer són el resultat d’aplicar les tarifes que figuren
consignades en l'annex d'aquesta Ordenança.

Art. 11è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general.
Art. 12è. En tot allò no expressament previst en aquesta Ordenança serà d’aplicació l’Ordenança fiscal
general.

A
B
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Data 24-12-2020

CVE 2020039112

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2021. Mentre tant no s’acordi la
modificació o derogació, continuarà vigent l’aprovada en aquest acte.
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Art. 10è. L'exacció i la liquidació d'aquesta taxa són independents de l'exacció i de la liquidació de
l'impost sobre obres, instal·lacions i construccions.

Pàg. 136-224

4. En cas que es tracti d'un paviment no inclòs en el detall anterior, el dipòsit s'ha d'avaluar sobre la
base del preu que figura per al paviment esmentat en el quadre de preus de l’Institut Tecnològic de la
Construcció de Catalunya.
5. En cas que la reposició afecti diferents elements del paviment, se n'ha de valorar el cost relatiu a la
reconstrucció per exigir-lo per la via administrativa.
6. En el cas que el dany sigui irreparable i la reposició resulti impossible, cal procedir de la mateixa
manera que per al número anterior i recarregar en un 100% l'estimació tècnica.
7. Executades les obres i reposats els elements urbanístics de conformitat amb la llicència d'obres, es
procedirà a la devolució d'ofici dels dipòsits. En el cas que els serveis tècnics competents considerin que
la reposició del paviment o altres elements urbanístics no han estat satisfactoris, cal disposar d'aquest
dipòsit per reconstruir-los.
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ANNEX
TARIFES

1.1. Llicència d’obres, en les quals la quota s'obté mitjançant el producte de la superfície de l'obra en
2
2
la que s’actua en m pel mòdul de 4,96 €/ m (amb un mínim de 385€):
• Construcció i edificació de nova planta. (1a-OMA)
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Pàg. 137-224

• Obres de gran rehabilitació que suposen una actuació global en tot
l’edifici i que comporta, a més, alguna de les actuacions següents:
increment de volum o sostre edificable; increment del nombre
d’habitatges, departaments o unitats funcionals existents
anteriorment; canvi de l’ús principal de l’edifici; redistribució general
d’espais amb modificació d’elements comuns de l’edifici (façana,
nuclis de comunicació vertical, patis). (1b1-OMA)
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Les quotes exigibles són les següents (es detallen les actuacions de les llicències i els seus codis
segons l’article 3 i annex I de l’Ordenança reguladora del procediment d’intervenció municipal en les
obres):

A

Epígraf I. Obres.
Les qualificacions d’obres majors o menors són les que disposen la legislació vigent, les ordenances
metropolitanes d’edificació, l’Ordenança municipal reguladora dels procediments d’intervenció municipal
en la tramitació d’obres, i la resta de normativa urbanística.

• Obres que suposen la substitució de l’edifici, encara que es
mantingui la façana o algun element estructural. (1b2-OMA)

• Construccions prefabricades. (1j-OMA)

1.2. Les llicències d’obres no incloses en l’apartat anterior tindran una quota fixa de 385 €.
1.3. Comunicats (segons Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les
Obres, ORPIMO):
• Comunicats d’obres amb projecte tècnic
51 €
• Comunicats d’obres amb documentació tècnica
43 €
1.4. Taxes per la pròrroga de llicències d’obres majors, comunicats d’obres i declaracions
responsables :
• Pròrrogues de llicències d’obres majors.
206 €
• Pròrrogues de comunicats amb projecte tècnic
160 €
• Pròrrogues de comunicats amb documentació tècnica
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Data 24-12-2020

• Superfície incrementada corresponent al volum o sostre edificable
sense intervenció global en l’edifici. (1c-OMA)

114 €

• Llicències d’obres de l’apartat 1.1
1,28 €/m
(amb un mínim de 240€)
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2

B

1.5. Taxes per la realització d’informes d’idoneïtat tècnica:

• Llicències d’obres majors de l’apartat 1.2
240 €
• Comunicats d’obres amb projecte tècnic
269 €
• Comunicats d’obres amb
declaracions responsables

documentació

tècnica

i

• Informes de viabilitat d’avant projectes d’obres majors.
596 €
• Informes de viabilitat d’obres de rehabilitació.
184 €
• Per qualsevol altre informe relatiu a obres.
57 €
1.7. Legalització d'obres: la quota és la que correspondria a la sol·licitud de la llicència necessària per
a les obres realitzades o la presentació de la corresponent comunicació.
Epígraf II. Activitats, establiments i instal·lacions

Pàg. 138-224

1.6. Per la realització d’informes sobre obres majors :
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A

185 €

1.555 €
227 €
754 €

227 €

b) Per cada mesurament sonor: el cost real del dictamen
c) Per cada prova analítica: el cost real del dictamen

Data 24-12-2020

2.295 €
2.2 Per la tramitació de la llicència ambiental corresponent a les activitats i
instal·lacions de l’annex II de la Llei 20/2009, i de les llicències d’establiments regulades a
la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives
2.3 Per la tramitació de la llicència municipal sectorial de centres de culte i , actes
extraordinaris i llicència d’edifici d’habitatges d’ús turístic.
2.4. Per la tramitació de la llicència comercial d’establiments de superfície compresa
2
2
entre 2.500 m i 5.000 m .
2.5.Pels procediments de revisió periòdica per a la renovació de l’autorització
ambiental municipal i de llicències ambientals, la taxa a satisfer serà el 40% de la que
correspondria en cas de tractar -se de l’autorització inicial i la llicència inicial.
2.6. Pels procediments de control periòdic, corresponents als annexos I i II, de
l'OMAIA
2.7. Per la legalització d’activitats i instal·lacions sense llicència, segons el
procediment que s’escaigui, en compliment d’una ordre de l’Administració, la taxa a
satisfer serà igual a la que correspondria per la tramitació de l’autorització inicial, de la
llicència inicial o de la comunicació prèvia.
2.8. Actes extraordinaris de control de les activitats que requereixin la realització de
dictàmens pericials, mesuraments sonors o proves analítiques:
a) Per cada dictamen pericial: el cost real del dictamen

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.1 Per la tramitació de l’autorització municipal, corresponents a les activitats i
instal·lacions de l’annex I de la Llei 20/2009

CVE 2020039112

Les quotes exigibles són les següents:

d) Altres mesuraments realitzats per Entitats col·laboradores
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300 €
2.9. Per la realització d’informes d’activitats:
a) Informe urbanístic de compatibilitat relatiu a les activitats i
instal·lacions compreses als annex I de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la taxa

596 €

a satisfer, per cada informe sol·licitat, és
b) Informe urbanístic de compatibilitat relatiu a les activitats i
instal·lacions compreses als annexos II i III de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

57 €
e) Per qualsevol altre informe previ d’activitats
57 €

Epígraf III. Concessió de llicències o autoritzacions per a obres i instal·lacions amb motiu de l’ocupació de
la via pública

Epígraf IV. Col·locació de cartells publicitaris

200,48 €
1.063,11 €

Data 24-12-2020

4.1. Construcció de cartelleres.
Per cada mòdul de 3 x 4
4.2. Per la instal·lació de rètols d’identificació o publicitaris al coronament, la coberta o
la mitgera d'un edifici
4.3. Per la legalització de col·locació de cartells publicitaris sense llicència, i per la
legalització de rètols al coronament, coberta o la mitgera d’un edifici segons el
procediment que s’escaigui, en compliment d’una ordre de l’Administració, la taxa a
satisfer serà igual a la que correspondria per la tramitació de l’autorització inicial, de la
llicència inicial o de la comunicació prèvia.
4.4. La taxa per la pròrroga de les llicències de col·locació de cartells publicitaris i de
rètols publicitaris al coronament, coberta o mitgera d’un edifici serà del 50% de l'import
que correspondria en cas de petició de nova llicència.
Epígraf V. Inspecció d'execució d’obres a instàncies de particulars

Per informe

42,23 €
169,70 €

48,88 €
168,92 €
58,49 €
58,49 €

B

5.1. Per la inspecció de l'execució d'obres a la via pública i per a la seva recepció cal
abonar les taxes següents:
a) Connexions ordinàries, sondatges i reparacions de qualsevol mena a
la via pública, per unitat
b) Obres per noves instal·lacions a la via pública, per hm o fracció
5.2. Per la realització d'assaigs de la qualitat de les obres s'han d'abonar les taxes
següents:
a) Obres a la via pública de reparació i connexió, per unitat
b) Obres a la via pública per a noves instal·lacions.
Segons els assaigs practicats, amb un mínim per hm o fracció.
c) Obres de construcció, reconstrucció o supressió de guals, per unitat
2
d) Obres de construcció o reconstrucció de voreres, per cada 25 m o
fracció
5.3. Per la inspecció d'obres d’edificació practicada a instància particular.

84,46 €
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171,57 €
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3.1. Construcció de barraques i quioscos a la via pública per a venda, exposició o
similars
3.2. Claveguerons
A tots els elements precedents, cal aplicar-hi una única tarifa:
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184 €
d) Informes previs d’activitats regulades al Pla d’usos en règim de
distancia i/o densitat

Pàg. 139-224

Informes previs regulats al Pla Especial Urbanístic a l’Ordenació
dels Establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut,
Residències Col·lectives d’Allotjament Temporal i Habitatges d’Ús
Turístic a la Ciutat de Barcelona (PEUAT)

A

184 €
c)

Per informe certificat

126,70 €

Epígraf VI. Tramitació d'expedients contradictoris de ruïna
Per la tramitació de cada expedient

2.456,78 €

105 €
Epígraf VIII. Actes d'informació urbanística

8.1. Informe urbanístic

57 €

8.2. Certificat de règim urbanístic

105 €
57 €

B
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8.3. Plànols d’alineacions i rasants, cessions i afectacions
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705 €

Pàg. 140-224

7.1. Per la tramitació de cada expedient de llicència de parcel·lació o de llicència de
constitució o modificació de règim de propietat horitzontal o constitució o modificació d’un
complex immobiliari
7.2. Per la tramitació d’expedients de declaració d’innecessarietat de les llicències de
l’apartat 7.1 i d’altres informes relacionats amb habitabilitat i habitatge

A

Epígraf VII. Parcel·lacions i Propietat Horitzontal
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Ordenança fiscal núm. 3.4
TAXES PER SERVEIS RELATIUS A SACS I CONTENIDORS DE RUNA I ALTRES SERVEIS
AMBIENTALS

Art.1r. Disposicions generals.

Pàg. 141-224

https://bop.diba.cat

A

1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s’estableixen taxes pels serveis de recollida i
transport de sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals en el terme municipal de
Barcelona.
2. El concepte de residu municipal i residu comercial és, als efectes de la present Ordenança, determinat
per les definicions contingudes al text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol.
3. El control de les activitats de gestió de residus a Barcelona es fonamenta en la intervenció
administrativa ambiental de compliment estricte de les determinacions del text refós de la Llei reguladora
dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
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Art. 2n. Fet imposable. L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, realitzada per a
comprovar el compliment de les condicions que el text refós de la Llei reguladora dels Residus imposa i
l’Ordenança del medi ambient de Barcelona desenvolupa, per les activitats de gestió de residus
municipals a Barcelona, especialment, l’habilitació d’empreses del sector privat per recollir residus
comercials i industrials i per retirar i recollir, per incompliment de l’obligat a fer-ho, els sacs de runa i
contenidors metàl·lics de runa de la via pública en el terme municipal de Barcelona, així com l’atorgament
de la llicència d’ocupació de la via pública pels sacs i contenidors metàl·lics pel dipòsit de runa provinent
d’obres domiciliàries.

Les persones físiques o jurídiques a qui es refereixin, beneficiïn o afectin les prestacions de
serveis recollides en aquesta ordenança fiscal.

c)

Els obligats a la retirada i recollida dels sacs de runa i contenidors metàl·lics de runa, en cas
d’incompliment de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona.

Art. 4t. Base imposable. La base imposable és determinada a les tarifes corresponents incloses a
l’article següent.
Art. 5è Quota
Euros
1. Taxa per l’habilitació d’empreses privades de recollida i transport de sacs i contenidors de
runa
a) habilitació inicial
renovació anual

79,44

2. Taxa per la retirada de sacs i contenidors de la via pública

3.

a)

contenidors metàl·lics, per unitat

b)

sacs de runa, per unitat

276,85
54,13

Taxa pel lliurament de distintius identificatius de contenidors i sacs de runa
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b)

318,84
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b)

Data 24-12-2020

Art. 3r. Subjecte passiu. Són subjectes passius de la taxa:
a) Les persones físiques o jurídiques del sector privat que realitzen les activitats de recollida i
transport dels sacs i contenidors metàl·lics de runa.

3

contenidors metàl·lics de més de 2m ,
-

per placa sense soldar

-

per placa soldada

212,56

122,79
3

b) sacs de runa fins a 1,9 m , per llicència

128,82

Art. 6è. Meritació. Les taxes es meriten:
a) En el moment que, per incompliment de l’obligat a fer-ho, l’Ajuntament retiri o reculli els sacs de
runa i contenidors metàl·lics de runa de la via pública en el terme municipal de Barcelona.
b)

En el moment de sol·licitar el lliurament de les llicències d’ocupació a la via pública dels
contenidors o sacs de runa.

c)

En el moment de sol·licitar la revisió bianual obligatòria de les instal·lacions privades de recollida
pneumàtica de residus.

Art. 7è. Infraccions. Cal atenir-se a allò que disposa l’Ordenança fiscal general.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en
data 23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

https://bop.diba.cat

Revisió de manteniment, per vàlvula

A

Taxa per la revisió bianual obligatòria de les instal·lacions privades de recollida pneumàtica
de residus

Pàg. 142-224

4.

3,90
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a)

142

Ordenança fiscal núm. 3.5

c) En els serveis de caràcter voluntari, el subjecte passiu és directament el peticionari.
2. Això no obstant, en el supòsit de l’apartat a) anterior, les entitats subministradores, com a substituts
del contribuent, són obligades tributàries al pagament de la taxa, l’import de la qual han d'incorporar a la
facturació del consum.
Art. 4t. Exempcions.
1. Estan exempts d’aquesta taxa els titulars beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes
domiciliàries d’aigua que es trobin en situació d’exclusió residencial, d’acord amb allò previst a la Llei
24/2015 o en situació de vulnerabilitat apreciada pels Serveis Socials municipals.
2. Un cop emès per part dels serveis municipals competents els informes acreditatius de les situacions
descrites a l’apartat anterior, es donarà trasllat a l’empresa subministradora del servei, per tal que apliqui
directament l’exempció. Aquesta exempció tindrà efectes des de la data dels esmentats informes i es
perllongarà fins al moment en que deixi de tenir efectes l’esmentada situació
Art. 5è. Bases.
1. Constitueixen la base per a l'exacció de la taxa:
a) En el subministrament domiciliari d'aigües, el volum d'aigua consumit, mesurat pel comptador.

b) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents de pous, el volum del cabal del qual
podrà estar determinat d'acord amb la potència en quilowatts dels motors d'acció de les bombes
d'elevació de les aigües subterrànies, d'acord amb la fórmula següent:
Q = 300.000

P ,
H + 20

en la qual "Q", expressat en metres cúbics/any, representa el cabal; "P", la potència en quilowatts
(kW), i "H", la profunditat mitjana de l'aqüífer expressada en metres.
c) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents d'una mina, el volum del cabal
mesurat pel mètode químic de dilució.
2. Quan en els casos b) i c) de l'apartat anterior hi hagués disconformitat dels subjectes passius amb
les bases fixades per l'Administració, s'establiran a càrrec seu uns registres permanents que podran ser
limnígrafs o comptadors de cabals.
3. En el cas d'avaria del comptador de cabal d'aigua que no sigui notificada a l'Administració, la base
imposable per a l'exacció que correspon al període de temps de no-funcionament del comptador es
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b) Els titulars dels aprofitaments privats d'aigües subterrànies.

CVE 2020039112

Art. 3r. Subjectes passius.
1. La taxa recau sobre:
a) Els titulars beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes domiciliàries d'aigua.

Data 24-12-2020

Art. 2n. Fet imposable. El fet imposable és determinat per la prestació dels serveis següents: l'activitat
de vigilància especial i les de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa municipal de
clavegueram amb independència, en tots els casos, de la intensitat i la freqüència amb què s'utilitzi.
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I. Clavegueram

B

Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i, específicament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per la prestació del servei
de clavegueram que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

A

TAXES DE CLAVEGUERAM

determinarà per la fórmula alternativa de la potència o bé segons el consum enregistrat per l’última lectura
anotada a la llibreta del comptador.

A

Art. 6è. Tipus impositiu.
1. El tipus de gravamen serà de 0,2810€ per metre cúbic de consum d’aigua sobre la base definida en
l’article anterior.
2. En funció del tram de consum mensual de l’abonat, s’aplicaran els coeficients següents:
a) Consum mensual igual o inferior a 12 metres cúbics: 1.

b) Consum mensual superior a 12 metres cúbics: 1,5.
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3. En el cas d’usos domèstics d’aigua i sempre que el nombre de persones per habitatge sigui superior
a quatre, el primer tram de consum a què fa referència l'apartat 2n s'ha d'incrementar en 3 metres cúbics
per mes per cada persona addicional que hi convisqui.

Pàg. 144-224

Art. 7è. Obligació de contribuir.
L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei, considerat com a servei públic essencial per a
l'ús d’habitatges i locals.

II. Treballs de neteja, inspecció i control
Art. 9è. Fet Imposable. Constitueix el fet imposable l'execució dels treballs de neteja, inspecció i
control prestats pels serveis de clavegueram.
Art. 10è. Subjectes passius. Tenen la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa totes les
persones físiques o jurídiques que sol·licitin, utilitzin o aprofitin els serveis de clavegueram en benefici
particular com a suport necessari de les seves activitats.
Art. 11è. Quantia. La quantia de la taxa s’establirà d'acord amb els conceptes que figuren a
continuació:

€/h

144

164,32

131,58

B

Neteges urgents i puntuals diürn i nocturn
Neteja urgent de tram de claveguera amb sistema hidrodinàmic amb equip mixt de recirculació amb
personal necessari i suficient, inclòs senyalització, elements de protecció i seguretat personal, ventilació,
transport i tractament del residu, inclòs canons i taxes, útils i eines i material auxiliar tot inclòs.
Brigada suport inspecció nit i festius
Brigada de suport al servei format per un oficial i dos operaris, amb furgó tipus de 6 places, inclòs
elements de senyalització, elements de protecció i seguretat personal, útils i eines i material auxiliar, tot
inclòs.
Gravació de xarxa no visitable
Brigada de gravació de la xarxa no visitable amb tecnologia digital 3D format per un oficial i un operari,
amb furgó equipat amb sistema de filmació, inclòs postproducció, elements de senyalització, elements
de protecció i seguretat personal, útils i eines i material auxiliar, tot inclòs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

CVE 2020039112

Art. 8è. Declaració i recaptació.
1. La recaptació de la present taxa es farà mitjançant la incorporació del seu import al rebut de
subministrament d'aigua.
2. Les empreses subministradores han de declarar i liquidar a l’Administració municipal les quantitats
recaptades, i estan obligades al pagament de les quantitats corresponents a l’aplicació de la taxa que no
hagin repercutit en llurs abonats, llevat el que preveu l’apartat 3r següent.
3. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària de l'aigua es nega a
satisfer la quota de la taxa a l'empresa subministradora, aquesta companyia quedarà exonerada del deute
tributari i donarà compte de la negativa, suficientment provada, a l'Administració municipal, la qual
procedirà a girar la liquidació corresponent.
4. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària de l'aigua està
exempt del pagament de la quota de la taxa, l'empresa subministradora donarà compte d’aquesta situació
a l'Administració tributària municipal.

139,79

Brigada de suport inspecció diürn

Art. 12è. Obligació de pagament. L’obligació de pagament neix en el moment en què se sol·licita el
servei.

A
44,38

31,39
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37,98

B
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Data 24-12-2020

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.

33,87

Pàg. 145-224

Tècnic grau superior que acompanyarà als equips i/o a tercers realitzant la direcció i coordinació de les
tasques encomanades.
Tècnic del centre de control
Tècnic del centre de control que acompanyarà als equips i/o a tercers realitzant la direcció i coordinació
de les tasques encomanades i donarà suport als equips desplaçats a camp.

100,74
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Brigada de suport al servei format per un oficial i dos operaris, amb furgó tipus de 6 places, inclòs
elements de senyalització, elements de protecció i seguretat personal, útils i eines i material auxiliar, tot
inclòs.
Tècnic d'inspecció i control
Tècnic d'inspecció i control que acompanyarà als equips i/o a tercers realitzant la direcció i coordinació
de les tasques encomanades. Inclòs elements de protecció i seguretat personal, útils i eines i material
auxiliar, tot inclòs.
Tècnic grau mig d'inspecció i control
Tècnic grau mig d'inspecció i control que acompanyarà als equips i/o a tercers realitzant la direcció i
coordinació de les tasques encomanades. Inclòs elements de protecció i seguretat personal, útils i eines
i material auxiliar, tot inclòs.
Tècnic grau superior d'inspecció i control
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Ordenança fiscal núm. 3.6

Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries
del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei
58/2003, general tributària.
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni bonificacions que les
establertes per la Llei i les previstes per aquesta Ordenança.
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es regulen en
aquesta Ordenança, la utilitat que els serveis referits reporten a les persones usuàries o, altrament, el seu
cost general.
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de satisfer les
taxes que s'indiquen en la tarifa annexa.
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o aprofitaments
subjectes a licitació, s’ha d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a tal efecte, sense que en
cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a l’esmentada base o taxa mínima.
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a càrrec de les
persones titulars de llicències d'ús en els mercats:
a) Els serveis de neteja interior dels mercats.

b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries.
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada.
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat.
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Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta Ordenança, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis relacionats a
l’article 2.

Data 24-12-2020

Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals i per
la prestació dels serveis establerts, així com la cessió temporal d’espais comuns.
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels diversos
espais de domini públic als mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a aquest efecte; la
utilització dels serveis que es presten en els mercats i l’activitat administrativa necessària per l’adjudicació
en els supòsits de canvi de titularitat.
3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de certificats
o altres documents a instància de particulars.
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Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós,
s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents,
que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

A

TAXES DE MERCATS

b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament per les
persones titulars dels llocs de venda o parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes.
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2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:
a) Directament, de manera col·lectiva, els/les titulars dels llocs de venda, mitjançant la contractació a
qualsevol empresa que sigui concessionària del servei, amb l'autorització municipal prèvia.

Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o autorització
de l'ús dels llocs o locals dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús,
l'obligació es considera meritada per mesos naturals complets per part dels qui en són titulars al començament de cada període.
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es
refereix aquesta Ordenança que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les liquidacions
mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta Ordenança, es considera parada cadascun
dels llocs de venda del mercat, les parades especials i les dels ambulants.
Tindran consideració tributària pròpia els autoserveis, els polivalents en règim de venda d'autoservei i
les galeries comercials.
2. En els altres casos, la liquidació l'ha de practicar l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona d'acord
amb les disposicions d'aquesta Ordenança i de l'Ordenança fiscal general.
3. Les taxes s'han de satisfer:
a) En els casos d'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions per utilitzar els llocs de
venda, espais, locals o patents, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la notificació de
l'atorgament i, en tot cas, abans d'iniciar-ne l'ús.

b) En els casos de taxes periòdiques, durant el primer mes natural del període corresponent, en els
terminis establerts per l'Ordenança fiscal general.
c) En la utilització dels serveis, simultàniament a la prestació.
4. El/la titular que pretengui cedir els seus drets haurà d’acreditar el pagament de tots els deutes
acreditats i exigibles per part de l’Administració, en relació amb l’objecte de la cessió, durant els quatre
darrers anys, fins a la fi del mes natural que correspongui a la data de sol·licitud del canvi de titularitat.
La persona titular que pretengui cedir inter vivos els seus drets, haurà de presentar una declaració,
conjuntament amb el cessionari, i acreditar fefaentment el preu de la transmissió. Tot això sense exclusió de la
facultat de la inspecció de comprovar els valors pels mitjans establerts en l'article 57è de la Llei general
tributària.
Art. 11è. Infraccions i sancions. 1. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general.
2. Les infraccions són sancionades amb una multa, d'acord amb la quantia autoritzada per la legislació
vigent.
3. La imposició de sancions no és obstacle, en cap cas, per a la liquidació i el cobrament de les taxes
meritades i no prescrites, ni per a la facultat de declarar, si s’escau, la revocació o caducitat de
l'autorització d'ús, d'acord amb allò que disposen les Ordenances Generals Municipals.

B

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en
data 23 de desembre de 2020, començarà a regir l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació.
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5 o més
0,40

Pàg. 147-224

4
0,35
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3
0,30

Data 24-12-2020

2
0,25
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Nombre de parades fusionades
Coeficient reductor sobre el total de parades

A

Els/les titulars de les parades del Mercat dominical de llibres i d'Encants del Mercat de Sant Antoni i
del Mercat Encants Barcelona-Fira de Bellcaire han de satisfer la part proporcional als dies setmanals
permesos de funcionament, pel que fa a les parades, i íntegrament pel que fa als dipòsits-magatzems.
3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un mateix
titular i que la fusió hagi estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o
més cànons de concessió, han d'abonar la taxa d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el
nombre de parades fusionades segons l'escala següent:

147

ANNEX
TARIFES

Epígraf I. Mercats de zona

Es consideren llocs de venda de classe B els de menuts, els d’ous, els de fruites i hortalisses, els de
gel, els d’olives, conserves i confitats en vinagre, productes colonials, els de llegums i cereals, i també els
dipòsits-magatzems, les places de pàrquing i les parades dels pagesos.
Adjudicació i utilització de llocs de venda:
1. La base mínima per a l’expedició d’autoritzacions o permisos és (€):
Classe/Categoria
A
B
Especials exteriors

1a
2.345,45
1.453,28
1.379,67

2a
1.793,60
1.168,14
1.103,43

3a
1.627,68
1.066,97
919,80

En cas de subhasta, se satisfarà per aquest concepte el resultat de la rematada, el qual no podrà ser
inferior a la base corresponent, segons el paràgraf anterior.
2. Per la utilització dels llocs, cal abonar mensualment les taxes següents (€):
Categoria mercat
i classe activitat
menys de 2,59 m2
de 2,6 a 5,09 m2
de 5,1 a 10,09 m2
de 10,1 a 15 m2
de 15,01 a 25 m2
de 25,01 a 40 m2

1a A
28,13
40,11
70,11
105,30
136,77
182,43

1aB
20,91
29,80
40,15
60,33
78,26
104,29
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2aA
20,91
29,80
58,70
87,16
115,96
151,94

2aB
17,50
25,03
29,80
44,80
58,27
78,26

3a A
19,05
27,18
52,59
79,01
102,78
138,28

3aB
15,90
22,75
27,18
40,77
52,95
71,45

Pàg. 148-224
CVE 2020039112
Data 24-12-2020

Segona. Segons la denominació, els llocs de venda es classifiquen en les classes A i B.
Es consideren llocs de venda de classe A: els de menjar i beure, els d’especialitats, els de queviures,
els de pesca salada, els de peix fresc, els de marisc, els de peix i marisc, carnisseries, cansaladeries,
xarcuteries i venda d'embotits, els de cansaladeria xarcuteria i embotits, els d’aviram i caça, adrogueries,
els de botiga de queviures i adrogueria, els de congelats, els de dietètica, els de despatx de pa i
pastisseria, els d'altres especialitats, els de neteja i perfumeria, els de plantes i flors, autoserveis,
superserveis, oficines o agències bancàries, caixers automàtics, no comestibles i prestació de serveis, i
qualsevol lloc de venda que expedeixi articles inclosos en més d’una de les denominacions en què es
classifiquen aquests articles.
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En el cas de que un mercat afronti un procés de remodelació parcial o integral, l’Ajuntament pot
determinar el canvi de categoria de manera automàtica, amb efectes des del primer dia del trimestre
posterior a la finalització del procés de remodelació.

B

Primera. Els mercats de zona es classifiquen en 1a, 2a i 3a categoria.
Són de 1a categoria els mercats de l'Abaceria, de la Barceloneta, de la Boqueria, del Carmel, de la
Concepció, de Felip II, de Fort Pienc, de Galvany, d’Hostafrancs, de la Llibertat, de les Corts, de la Mercè, de
Lesseps, de Montserrat, del Ninot, de la Sagrada Família, de Sant Antoni, de Sant Gervasi, de Sant Martí, de
Santa Caterina, de Sants, de Sarrià, del Poblenou-Unió, del Besòs, del Clot i de Provençals, de la Guineueta
Són de 2a categoria els mercats, de Ciutat Meridiana, de l'Estrella, del Guinardó, d’Horta, de la Marina,
de Sant Andreu, de les Tres Torres, de la Trinitat, del Bon Pastor i el de la Vall d’Hebron-Teixonera.
Són de 3a categoria els mercats de Canyelles i de Núria.
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A

DISPOSICIONS

de 40,01 a 60 m2
de 60,01 a 100,00 m2
de més de 100,00 m2

228,00
282,57
309,74

130,36
152,16
158,96

189,98
233,61
259,49

98,06
116,83
123,64

172,91
214,66
235,03

87,55
107,32
114,11

3. Per l'ús del servei del fred a les cambres frigorífiques, s’haurà de satisfer mensualment la taxa de
3
23,53 € per m ocupat.
En el cas que s'autoritzi la utilització total d'una cambra, cal abonar mensualment la taxa de 15,74 €/
3
m i computar el volum total de la cambra, multiplicant la superfície per l'alçada de 2 m.
4. Els llocs fixos i dipòsits-magatzems que disposin d'altells, magatzems subterranis i similars hauran
de satisfer per aquest concepte el 25% de la taxa d'utilització que correspongui per la superfície de l'altell
o soterrani, d'acord amb l'activitat principal.
5. La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta als recàrrecs següents:
5.1. Els llocs de venda que expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions en què es
classifiquen aquests articles, i que d’acord amb la Prescripció Segona de l’Epígraf II tenen la
consideració de ser llocs de venda de classe A, han de satisfer la taxa prevista en el punt 2 de
l’Epígraf II, més el 10% de recàrrec, i per cadascuna de les denominacions ampliades, o per
cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què s’inclouen els articles autoritzats a
vendre, excepte aquells el permís dels quals s'atorgui en règim d'autoservei.
5.2. Els llocs que fan cantonada, 6,66 € per cantonada i mes.
5.3. Els llocs de venda que tenen accés al públic per l’exterior del mercat, el 25% de recàrrec.
6. La taxa mensual en concepte de recollida d'escombraries és la següent:
6.1 Parades de mercats zonals i especials:
2
fins a 10 m
2
de 10,01 a 15 m
2
de 15,01 a 25 m
2
de 25,01 a 40 m
2
de 40,01 a 60 m
2
de 60,01 a 119 m
2
de 120 a 400 m
2
de més de 400 m

18,82
22,10
27,64
33,14
40,49
73,63
91,99
127,48
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Els establiments que configuren una galeria comercial abonaran en concepte de taxa per la utilització
dels llocs la quantitat de:
2
mensualment, €/ m
2
Superfície/lloc m
2
fins a 10 m
16,91
2
de 10,01 a 20 m
10,14
2
de 20,01 a 70 m
9,03
2
de 70,01 a 150 m
6,40
2
de 150,01 a 400 m
5,09
2
més de 400 m
4,13

CVE 2020039112

3a
6,66
5,28
4,26

Data 24-12-2020

1a
9,21
7,42
5,91
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Superfície
2
Lloc m
60 fins a 119
120 fins a 399
400 o més

B

2

mensualment, €/ m
Categoria mercat
2a
7,79
6,28
5,03

A

2

Pels espais de restauració se satisfarà la quantitat de 5,22 €/m /mensuals.
Resten exempts de pagament de la taxa d’utilització dels llocs de venda els/les titulars situats en un
mercat provisional, mentre durin les obres de remodelatge del mercat.
Els llocs de venda amb denominacions en règim de venda d'autoservei autoritzats abans de l'1 de
gener de 1993 han de pagar una taxa equivalent al doble de la parada de dimensions similars del mercat
que hi correspongui. Els autoritzats a partir de l'1 de gener de 1993 han d’abonar per aquest concepte les
taxes següents:

6.2 Dipòsits-Magatzems de mercats zonals i especials:
2
fins a 25 m
2
de 25,01 a 50 m
2
de 50,01 a 100 m
2
de més de 100,01 m

38,22
29,80

2. Mercat dominical de Sant Antoni
2.1 La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en la columna A; per l'ús dels llocs s’haurà de
satisfer mensualment la taxa de la columna B.
A
B
Llibres d’ocasió a)
Productes de tipus cultural b)

1.602,73
2.404,09

20,05
28,36

2.2 La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta al recàrrec següent: els llocs de venda que
expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions en què es classifiquen aquests articles
han de satisfer la taxa més alta més el 50% de recàrrec per cadascuna de les denominacions ampliades,
o per cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què s’inclouen els articles autoritzats a
vendre.
3. Mercats de plantes i flors de la Rambla
La base mínima d'adjudicació en el Mercat de Plantes i Flors serà una taxa de 18.764,09 € per lloc;
per l'ús s’haurà de satisfer, mensualment, la taxa corresponent a una parada de classe A de superfície
equivalent d'un mercat de primera categoria.
4. Parades de la Rambla que no són de plantes i flors
La base mínima d'adjudicació serà una taxa de 15.010,98€ per lloc; per l'ús s’haurà de satisfer,
mensualment, 139,27 € per lloc.
5. Encants Barcelona Fira de Bellcaire
5.1. Adjudicació i utilització de llocs de venda. La base mínima per a l’expedició d’autoritzacions o
permisos és:
2.400,00 €
3.000,00 €
1.200,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €

https://bop.diba.cat

2.400,00 €
1.450,00 €

En cas de subhasta, se satisfarà per aquest concepte el resultat de la rematada, que no podrà ser inferior
a la base corresponent, segons el paràgraf anterior.
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B

Botigues de fins a 10,00 m2
2
Botigues de més de 10,00 m
Parades
Parades de subhasta
Bars
Parades de menjar i beure
(zona “Food Street”)
Magatzems

Pàg. 150-224

Parades interiors
Parades exteriors

CVE 2020039112

1. Mercats dels Encants de Sant Antoni
La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en el punt 1 de la Prescripció segona de l’Epígraf I,
per a parades de classe A en mercats de primera categoria; per l'ús dels llocs s’haurà de satisfer
mensualment la taxa que s’especifica a continuació:

Data 24-12-2020

Epígraf II. Mercats especials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7. Per la utilització, per a reunions o conferències, de la sala polivalent dels mercats de Santa
Caterina, Llibertat, Encants Barcelona Fira de Bellcaire, Sants i Ninot situades a la planta altell de cada
mercat, s’haurà de satisfer la taxa de 276,73 € per dia o fracció.

A

6,25
7,50
9,15
20,80

5.2. Per la utilització dels llocs de venda al detall, s’hauran de satisfer les taxes següents:
2

5.5. L’adjudicatari de la subhasta ha de satisfer a l’ajuntament de Barcelona, en concepte de taxa per
la utilització o aprofitament dels espais dedicats a les subhastes en el mercat Encants Barcelona Fira de
Bellcaire, un 2,50% del preu de rematada de les partides subhastades. En el cas que no hi hagi licitació i
per tant la subhasta quedi deserta, i la persona venedora ocupi l’espai per a detallar el lot, se satisfarà la
taxa de 25,00 €.
5.6. Per la utilització temporal, provisional i privativa d’espais destinats a aparcament de vehicles
2
comercials, se satisfarà la taxa mensual de 10,27 €/ m , i per a la utilització puntual de fins a tres hores
d’un mateix dia d’activitat comercial s’estableix una taxa de 11,83 €.
5.7. La persona física, jurídica o entitat encarregada de l'explotació comercial de l'aparcament del
mercat municipal Encants Barcelona Fira de Bellcaire, satisfarà anualment la quantitat fixada en
l’adjudicació, sobre la base del preu de licitació que reculli el Plec de Condicions que reguli el procediment
de licitació, i alhora posteriors actualitzacions.
5.8. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del mercat Encants
Barcelona Fira de Bellcaire, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les quals es
2
destinin no alterin l’activitat normal del mercat, se satisfarà per l’espai ocupat la taxa de 8,84 €/m /mes,
corresponent a una parada segons el que resta regulat al punt 5.2. d’aquest mateix epígraf.
Epígraf III. Altres conceptes
1. Per l'expedició d'autoritzacions de patents de transports, s’haurà de satisfer la taxa de 1.015,44 €, i
per la utilització, mensualment, la de 42,11 €.
2. Per la utilització temporal, provisional i privativa de places d'aparcament, se satisfarà la taxa
2
mensual de 10,27 €/ m .
3. La persona física, jurídica o entitat encarregada de l'explotació comercial de l'aparcament del mercat
municipal de la Concepció satisfarà anualment per plaça d’aparcament gestionada la quantitat de 534,40 €.
En cas que la plaça d’aparcament sigui gestionada únicament i exclusivament durant l’horari de funcionament del mercat, la quantitat que hauran de satisfer serà de 267,19 € anuals per plaça.
4. Activitats als mercats de zona i especials
4.1. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció comercial de productes realitzades
per empreses exteriors als mercats de zona i especials han de pagar:
Mercat de la Boqueria
262,03 €/dia
Mercats de 1a i 2a categoria
156,46 €/dia
Mercats de 3a categoria
91,57 €/dia
Aquesta taxa tindrà una reducció del 30% per a aquelles promocions de durada igual o superior a tres
dies consecutius i que tinguin lloc en el mateix mercat.
Aquesta taxa tindrà una reducció del 50% per a aquelles promocions que es realitzin de forma
conjunta i global en un mínim del 70% dels mercats de zona i especials.
Per fracció de dia, s'haurà d’abonar el 50% de la taxa d'acord amb l'horari sol·licitat, sempre que sigui
inferior a un espai de tres hores. A partir de tres hores, s'aplicarà allò que estableix el punt 3.1.
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5.4. Les parades dedicades a subhastes que siguin utilitzades per revenedors han de satisfer la taxa
de 25,00 € per lloc i dia.

CVE 2020039112

43,69 €/dia/lloc de venda
55,82 €/dia/lloc de venda
86,15 €/ per ambdós dies/lloc de venda

Data 24-12-2020

Dilluns o dissabte
Dimecres o divendres
Divendres més dissabte

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5.3. Les parades dedicades a subhasta satisfaran la taxa de:

A

5,44 €/m /mes
2
4,20 €/m /mes
2
9,59 €/m /mes
2
9,89 €/m /mes
2
5,36 €/m /mes
2
3,94 €/m /mes

B

2

Botigues de fins a 10,00 m
2
Botigues de més de 10,00 m
Parades
Bars i parades de menjar i beure
Restaurant
Magatzems

Per dia o fracció i mercat
Gravacions per a vídeos promocionals o corporatius, difusió: online.
Filmacions per spots publicitaris o llargmetratges cinematogràfics,
difusió: televisió, cinema, online.
Fotografies promocionals o corporatives, difusió: online, offline
Fotografies per anuncis publicitaris: difusió: online, offline

195,89 €
783,52 €
131,02 €
473,00 €

Resten exemptes d'aquesta taxa les activitats corresponents a filmacions i fotografies de caràcter
institucional realitzades per entitats públiques o per encàrrec seu. També quedaran exempts de taxa les
gravacions i fotografies per informatius o documentals per mitjans de comunicació, per projectes culturals
sense ànim de lucre i per a exercicis acadèmics.
4.7. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats corresponents a la realització d'enquestes
pagaran per dia i mercat 195,89 €.
4.8. Amb l’autorització municipal prèvia pel que fa als espais, mides, rotació d'ocupació, elements
tècnics i de seguretat, característiques dels suports i continguts dels anuncis, s'autoritzarà la instal·lació
de publicitat a l'interior dels mercats.
La quantia del preu es calcularà d'acord amb els paràmetres següents:
per dia o fracció
per a elements de cartelleria, suports gràfics
adhesius, banderoles i similars:
Mercat de la Boqueria
3,92 €/ m2
2
Mercats de 1a i 2a categoria
1,96 €/ m
Mercats de 3a categoria
1,30 €/ m2

A
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B

per a elements d'opis, torretes i similars:
Mercat de la Boqueria
7,84 €/ m2
Mercats de 1a i 2a categoria
5,22 €/ m2
Mercats de 3a categoria
3,92 €/ m2
4.9. La realització d’activitats lúdiques i culturals en les instal·lacions del mercat requereix una
autorització prèvia municipal, la qual tindrà caràcter discrecional i solament podrà atorgar-se quan dites
activitats no pertorbin el normal funcionament del mercat. Per a l’atorgament de les autoritzacions, els
sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
Llevat de les activitats organitzades per les associacions de comerciants dels mercats, la realització de
dites activitats estarà subjecta al pagament de:

Pàg. 152-224

4.5. Les bonificacions de la taxa previstes per a les promocions als mercats no són acumulables, per
tant, l’aplicació de la bonificació més favorable per al subjecte passiu exclourà l’aplicació de la resta.
4.6. Les activitats corresponents a filmacions i gravacions per a la realització de fotografies de caràcter
publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats de zona i especials, si no produeixen alteració
de la finalitat normal de l'activitat habitual i amb l'autorització municipal prèvia, hauran de pagar:

CVE 2020039112

1.175,27 €/mes
521,41 €/mes
391,77 €/mes

Data 24-12-2020

Mercat de la Boqueria
Mercats de 1a i 2a categoria
Mercats de 3a categoria

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.2. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de distribució de publicitat de productes
realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials pagaran 78,86 € per dia o fracció i
mercat.
4.3. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de difusió de publicitat i/o informació sobre
productes realitzades per mitjà de les instal·lacions de megafonia, en els mercats que en disposin, per
empreses exteriors pagaran 47,05 € per dia o fracció i mercat.
4.4. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció de productes i/o serveis realitzades
per empreses exteriors als mercats de zona i especials que es realitzin durant un mínim de dotze dies
d’un mateix mes i en un mateix mercat, hauran de pagar:
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1.384,62 €

2.340,00 €

607,29 €

467,15 €

728,75 €

Resten exemptes de la taxa, però no dels requisits establerts, les activitats organitzades per les
associacions de comerciants dels mercats, així com les que siguis realitzades directament per entitats
sense ànim de lucre (ESAL) i el fi immediat sigui el desenvolupament d’activitats d’interès general que
constitueixen el seu objecte social o finalitat, i aquest no tingui caràcter lucratiu. A aquest efecte es
consideren ESAL:
• les entitats sense fins lucratius a què es refereix l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i
• la resta d’associacions.
Per a la consideració d’aquest supòsit de no subjecció, les ESAL han de reunir aquests requisits:
1) Han d’estar inscrites en el registre públic corresponent.
2) Han de perseguir finalitats d’interès general, com ara, entre altres, la defensa dels drets humans,
l’assistència social i la inclusió social, les cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries
o de tipus comunitari o veïnal, el lleure, la defensa del medi ambient i la protecció dels animals.
3) Les persones fundadores, patrones, associades, representants o membres dels òrgans de govern, i
també llurs cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència efectiva o parents fins el
quart grau, no han de ser les destinatàries principals de les activitats.
4) Els càrrecs de l’entitat han de ser gratuïts.
5) En cas de dissolució, el seu patrimoni s’ha de destinar a una entitat o finalitat d’igual naturalesa.
6) Han de dedicar a la realització de les finalitats d’interès general almenys el 70 per 100 dels seus
ingressos.
7) L’activitat realitzada no ha de consistir en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes a la
seva finalitat estatutària. A aquest efecte, s’entén per explotació econòmica aliena qualsevol explotació no
prevista a l’article 7 de la Llei 49/2002.
8) Han d’estar al corrent de les obligacions comptables.
El requisit 1 s’acredita mitjançant l’aportació de la inscripció. Els requisits 2, 3, 4 i 5 s’acrediten amb
l’aportació dels estatuts o les regles fundacionals. Els requisits 6, 7 i 8 s’acrediten mitjançant una
declaració responsable de la persona legal representant de l’entitat.
Dies addicionals i serveis : a) Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge sobre el preu s’aplicarà un
descompte del 50% sobre el preu de jornada completa, i només s’autoritzarà en cas de que no alteri el
normal funcionament del mercat o l’espai autoritzat. b) Aquesta taxa no inclou cap dels serveis bàsics de
subministraments, vigilància i neteja, ni de complementaris, per tant, en el cas que sigui necessari
disposar-ne, el peticionari n’haurà d’assumir els costos.
Les activitat lúdiques i culturals externes que incorporin l'obertura d'establiments/parades del mercat en
dies de mercat tancat, tindran una bonificació del 50%, sempre i quan l’obertura sigui d’un percentatge
d'establiments/parades prou representatiu del mercat quant a nombre i activitats.
4.10. Queden exemptes d'aquests pagaments les empreses que participin en campanyes de promoció
dels mercats organitzades per l'Institut Municipal de Mercats, si hi ha un acord previ establert sobre això.
4.11. En tot cas, l'Administració es reserva el dret d'autoritzar qualsevol de les activitats aquí
esmentades.
4.12. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del mercat,
sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les quals es destinin no alterin l’activitat
normal del mercat, se satisfarà la taxa corresponent a una parada de classe A de superfície equivalent al
mercat que li correspongui, més el 20% de recàrrec si es tracta d’una ocupació per a usos de caràcter
comercial.
Si l’ocupació es fa per a usos logístics de suport a l’activitat comercial, s’haurà de satisfer la taxa
corresponent a una parada de classe B de superfície equivalent al mercat que li correspongui, més el 10%
de recàrrec.
4.13. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del mercat de la
Boqueria, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les quals es destinin no alterin
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1.800,00 €

Pàg. 153-224

2.340,00 €

CVE 2020039112

1.384,62 €

A

Jornada en diumenge o festiu

Data 24-12-2020

Mercats de 3a categoria

Fracció 3 hores o inferior

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Mercat Encants BarcelonaFira de Bellcaire
Mercats de 1a i 2a categoria

Jornada
completa
1.800,00 €

B

Categoria mercat

5.1.3.
a) En els mercats de zona, els canvis de titularitat inter vivos de pares/mares a fill/es i entre cònjuges i
en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, satisfaran el 25%
de l’import corresponent a la taxa d’adjudicació establerta a la prescripció segona, punt 1, de l’epígraf II
d’aquesta Ordenança.

b) En els mercats especials, els canvis de titularitat inter vivos de pares/mares a fill/es i entre cònjuges i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, satisfaran el 7,5% de la taxa d’adjudicació.
c) En els mercats de zona, els canvis de titularitat mortis causa satisfaran el 25% de l’import
corresponent a la taxa d’adjudicació establerta a la disposició segona, punt 1, de l’epígraf II d’aquesta
Ordenança.
En els mercats especials, els canvis de titularitat mortis causa satisfaran el 7,5% de la taxa
d’adjudicació.
Aquestes tarifes reduïdes seran d'aplicació sempre que se sol·liciti el canvi de titularitat dins el termini
d'un any des de la data de la defunció.
d) En el supòsit que el/la titular d'una patent de pagès accedeixi a la titularitat d'un lloc fix de fruita i
verdura, després de renunciar a la patent, satisfarà el 50% de l’import corresponent de la taxa
d’adjudicació de la prescripció segona, punt 1, de l’epígraf II d’aquesta Ordenança.

e) En el supòsit que un titular d’una parada accedeixi a la titularitat d’un dipòsit-magatzem del mateix
mercat, satisfarà el 10% del valor declarat en la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al de la
taxa establerta per l’expedició d’autorització.
5.2. Els/les titulars que sol·licitin la tramitació d’expedients administratius, que no tinguin determinada
cap taxa, així com la tramitació d’obres de millora als establiments i espais de suport logístic que més
enllà del tràmit administratiu també requereixin la valoració tècnica dels/les responsables municipals,
hauran d’abonar la quantitat de 319,25 € per parada, en concepte de taxa per despeses de tramitació.
5.3. Durant l’any 2021, les fusions que es facin en els mercats de zona han de satisfer exclusivament
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b) En els altres supòsits, s’abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d’allò establert en els paràgrafs
següents, i llevat d’aquells casos en què aquesta quantitat pugui ser inferior a la taxa establerta per
l’expedició d’autorització.

Data 24-12-2020

5.1.2. Els canvis de titularitat inter vivos dels llocs de venda dels mercats especials han de satisfer les
taxes següents:
a) En els casos en què la persona cessionària ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de titularitat, d’un
altre lloc de la mateixa activitat, o bé d’una altra activitat, i en aquest cas tingui com a finalitat la fusió, el
10% del valor de la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al 50% de la taxa establerta per
l’expedició d’autorització.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) En els altres supòsits, s’abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d’aquells casos en què aquesta
quantitat pugui ser inferior a la taxa establerta per l’expedició d’autorització.

B

5. Canvis de titularitat
5.1. Mercats de zona i especials
5.1.1.Els canvis de titularitat inter vivos dels llocs de venda dels mercats de zona han de satisfer les
taxes següents:
a) En els casos en què el/la cessionari/a ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de titularitat, d’un altre
lloc de la mateixa activitat, o bé d’una altra activitat, i en aquest cas tingui com a finalitat la fusió, el 10%
del valor de la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al de la taxa establerta per l’expedició
d’autorització.

A

l’activitat normal del mercat, se satisfarà la taxa de 16,60 euros per metre quadrat d’ocupació, si es tracta
d’una ocupació per a usos de caràcter comercial.
Si l’ocupació es fa per a usos logístics de suport a l’activitat comercial, s’haurà de satisfer la taxa
corresponent a una parada de classe B de superfície equivalent al mercat de la Boqueria, més el 10% de
recàrrec.

Denominació original
Peix fresc
Marisc
Cansaladeria
Xarcuteria i embotits
Queviures
Adrogueria

Denominació agrupada
Peix i marisc
Peix i marisc
Cansaladeria, xarcuteria i embotits
Cansaladeria, xarcuteria i embotits
Botiga de queviures i adrogueria
Botiga de queviures i adrogueria

A
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B

11. Per a l’ampliació de la denominació original de la parada, els/les titulars hauran de satisfer la taxa
establerta per l’expedició d’autorització del punt 1 de l’Epígraf II, segons la classe de l’activitat a ampliar.

Data 24-12-2020

9. Per a la renovació anual de patents ambulants de venda, se satisfarà la quantitat de 160,19 € per
cadascuna, en concepte de taxes de tramitació.
10. Les persones titulars de parades amb la denominació de peix fresc, marisc, cansaladeria,
xarcuteria i embotits, adrogueria, i queviures, que sol·licitin el canvi a les denominacions agrupades
indicades a la taula annexa, sempre i quan formalitzin la sol·licitud durant el període comprès entre l’1
gener i el 31 de desembre de l’any 2021, només satisfaran la taxa en concepte de taxa de tramitació,
establerta a l’apartat 4t.4 d’aquest mateix Epígraf.
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la taxa establerta en concepte de despeses de tramitació.
5.4. Els canvis de titularitat a favor de persona jurídica, formada exclusivament pel/per la titular de la
concessió administrativa, el seu cònjuge i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat, i en els
casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, dins de l’exercici de 2021, han de satisfer
exclusivament la taxa establerta en concepte de despeses de tramitació.
5.5. En els casos de titularitat a favor de persona jurídica, es considerarà transmissió inter vivos
qualsevol canvi en la titularitat de les accions o participacions que suposi substitució de les persones
sòcies o accionistes que ho foren al temps de l'atorgament de la darrera concessió, en percentatge igual o
superior al 49 per cent del capital social, així com també es consideraran transmissió la resta dels casos
de pèrdua de control societari que prevegi la normativa vigent.
6. Els costos per subministraments i serveis als mercats de zona i especials que, segons allò que
s'estableix en l'article 8è d'aquesta Ordenança, són a càrrec dels/les titulars de les llicències i es
repercutiran en la forma que procedeixi segons els imports facturats per les companyies respectives, que
a més satisfaran la quantitat d'un 5% de l'import del rebut emès en concepte de despeses de tramitació i
gestió.
En el cas que, a conseqüència de les necessitats de consum de subministrament dels llocs de venda
d'un mercat, sigui necessària l'ampliació de potència elèctrica o l'augment del subministrament del cabal
d'aigua, els costos implicats seran atesos d'acord amb la repercussió directa entre els concessionaris del
mercat, llevat dels casos que formin part d'un pla general d'actuacions en matèria de manteniment o gran
remodelatge de mercats per al finançament dels quals s'acordin aportacions de l'Institut Municipal de
Mercats i d'altres institucions o entitats.
7. En el cas de possibles convenis o encàrrecs per a la realització d'obres o per a la prestació de
serveis, o campanyes de publicitat o promoció als mercats municipals, amb participació econòmica dels
venedors, la liquidació dels quals s'hagi de fer per compte de l'IMMB, els/les venedors/es satisfaran la
quantitat d'un 5% de l'import del rebut emès en concepte de despeses de tramitació i gestió.
8. Se satisfaran les taxes següents:
Per realització de fotocòpies
0,08 €/cadascuna
Per acaraments de documentació
0,11 €/pàgina
Per tramitació de certificats i altre documentació
sol·licitada a instància de titular
25,58 €/document
Per tramitació de certificats o altra documentació
corresponents a dades no informatitzades, anteriors a 1984
316,17 €/document
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b)

La persona a nom de la qual se sol·liciti la llicència per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, en el cas de les taxes per tramitació d’aquestes llicències.

Art. 4t. Exempcions.
Estan exemptes:
a) En el cas de la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia, les persones amb
discapacitat visual que siguin propietàries o posseïdores d'un gos pigall, les persones posseïdores de
la targeta rosa i les persones que acreditin obtenir una renda familiar inferior al salari mínim
interprofessional.
b)

En cas d'adopció d'animals de companyia, les persones posseïdores de la targeta rosa, i les
persones que acreditin obtenir una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.

c)

En el cas de la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia o en el Registre Censal
d’animals salvatges en captivitat les persones que acreditin que els animals estan identificats amb
microxip.

https://bop.diba.cat
Pàg. 156-224
CVE 2020039112

Art. 3r. Subjectes passius.
1. Amb caràcter general, són subjectes passius de la taxa a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que
constitueixen el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal.
2. En particular, s’entendrà que la condició de contribuent recau en:
a) El propietari o posseïdor d'un animal de companyia resident habitualment a Barcelona, en el
cas de les taxes per inscripció en el Registre censal d’animals de companyia o en el Registre
censal d’animals salvatges en captivitat.

Data 24-12-2020

Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable:
1. La inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia o en el Registre Censal d’animals
salvatges en captivitat. A l’efecte d'aquesta Ordenança s'entén per animal de companyia totes les
subespècies i varietats de gats (Feliscatus) i totes les subespècies i varietats de gossos (Canisfamiliaris).
2. La tramitació administrativa tendent a l'atorgament i renovació de la llicència per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.
3. Els serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia, que s’especifiquen en
l’annex de tarifes.
4. Els serveis d’intervenció sanitària urgent als animals de companyia recollits a la via i espais públics,
que s’especifiquen en l’annex de tarifes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb
els articles 15è i 19è del mateix text refós, s’estableixen i es regulen les taxes per la prestació de serveis
de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de companyia, que es regeixen pels articles
20è a 27è del text refós esmentat.

A

TAXES PER SERVEIS DE REGISTRE, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ SANITÀRIA RELATIUS A
ANIMALS DE COMPANYIA

Art. 6è. Meritació i gestió
1. Les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal es meriten en el moment d’iniciar-se l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
2. Aquestes taxes s’exigeixen mitjançant liquidació emesa per l’òrgan gestor una vegada prestat el

156

B

Art. 5è. Quota. Les tarifes aplicables són les indicades en l'annex d'aquesta Ordenança.

servei, la qual s'ha d'ingressar en els terminis establerts en l'Ordenança fiscal general.
Art. 7è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general.

ANNEX TARIFES
Epígraf I. Inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia o en el Registre
Censal d’animals salvatges en captivitat.
Per cada animal

Euros

Epígraf II. Tramitació administrativa tendent a l'atorgament i renovació de la llicència
per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Per cada llicència o renovació

Euros

Epígraf III. Serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals de companyia

Euros

3.1 Recollida d’animals de companyia a la via pública
3.2. Reconeixement sanitari i identificació de l’animal
3.3. Estada, manutenció i custòdia al Centre Municipal d’Acolliment
d’Animals de Companyia (CAAC), per dia o fracció

82,00
40,00
6,00

21,00

c) Recollida d’animals de companyia engabiats (cada visita)

4,00

d) Reposició per pèrdua o deteriorament de la gàbia-parany

217,00

3.5. Captura d’animals de companyia a propietats privades
Hora o fracció

82,00

3.6. Gestió dels gats recollits

a) Control sanitari, reproductiu i reintroducció a la colònia
Femella

99,00

Mascle

67,00

b) Control sanitari, reproductiu i custòdia
Femella

164,00

Mascle

132,00

3.7. Identificació amb microxip

38,00

3.8. Observació de la ràbia al CAAC
a) Reconeixement sanitari

35,00

b) Observació diària per un tècnic veterinari (13 dies)
c) Manutenció, estada i custòdia al CAAC (14 dies)

Pàg. 157-224
Data 24-12-2020

2,00

(per cada dia o fracció)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Per cada dia de permanència

53,00

CVE 2020039112

3.4. Recollida d’animals de companyia amb gàbies-parany
a) Instal·lació gàbia-parany

38,00

https://bop.diba.cat

A

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.

127,00
93,00

Reconeixement sanitari (3 dies)

106,00

3.10. Vacunació antiràbica

21,00
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3.9.Observació de la ràbia ambulatòriament

3.11. Adopció d’animals de companyia

32,00

3.12. Analítica de ràbia
Amb extracció de mostra

50,00

Sense extracció de mostra

22,00

Euros
15,00 €

A

Epígraf IV. Serveis d’intervenció sanitària urgent als animals de companyia
recollits a la via i espais públics.
a) Sedació

més de 25 kg.

63,00 €

36,00 €

c) Estudi RX

31,00 €

d) Ecografia

31,00 €

e) Tractament conservador

52,00 €

f) Cirurgia

262,00 €

g) Medicació
fins a 10 kg.

10,00 €

d’11 a 15 kg.

26,00 €
42,00 €

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

més de 25 kg.

Pàg. 158-224

26,00 €

CVE 2020039112

fins a 10 kg.
d’11 a 15 kg.

https://bop.diba.cat

b) Anestèsia
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TAXES PER PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA I CIRCULACIONS ESPECIALS.

1.

Comportin la disposició i assignació de mitjans o recursos que sobrepassin als de la vigilància
general ordinària; o,

2.

Comportin l’ordenació i disposició de despeses extraordinàries per la vigilància especial de
l’activitat.

•

L’atorgament d’autorització especial per circular per les zones de la ciutat on regeixen limitacions de
pes, llargària o per contaminació acústica o ambiental, si el vehicle les ultrapassa, o hi circula sense
haver obtingut l’autorització corresponent.

•

L’atorgament d’autorització especial per circular pel nucli de la ciutat als vehicles inclosos en les
circumstàncies assenyalades en l’article 14è del Reglament General de Vehicles, o circular-hi sense
haver obtingut l’autorització corresponent.

•

L’atorgament d’autoritzacions especials permanents o temporals als vehicles especials sense càrrega
per cirular per les vies de la ciutat.

•

La prestació del servei d’acompanyament dels vehicles a què es refereixen els apartats b), c) i d).

Art. 3r. Subjectes passius.
6.

Són subjectes passius:
a)

Les persones naturals o jurídiques que sol·licitin els serveis recollits com a fet impossable.

b)

Les persones naturals o jurídiques que de forma particular obtinguin un aprofitament o avantatge
per la seva activitat o obliguin a la prestació dels serveis recollits com a fet imposable, encara
que no hagin estat sol·licitats.

c)

Les persones naturals o jurídiques que amb les seves actuacions o omissions, directament o
indirectament obliguin a l’Administració a la prestació dels serveis recollits com a fet imposable,
encara que no hagin estat sol·licitats.

d)

En les autoritzacions per a circulacions especials i en els serveis d’acompanyament de vehicles,
els titulars de l’autorització o els que, sense autorització, efectuïn actes subjectes.

e)

El/la propietari/a de l’immoble, en el cas que l’Administració municipal hagi de procedir a la
col·locació de tanques de protecció.
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Pàg. 159-224

La prestació de serveis especials per la Guàrdia Urbana, entenent aquells serveis que presta la
Guàrdia Urbana que es refereixen o afecten de manera particular a persones determinades que
directament o indirectament motiven la seva prestació, especialment quan comportin un aprofitament
o avantatge per a la seva activitat quan aquests serveis:

CVE 2020039112

•

Data 24-12-2020

Constitueixen el fet imposable:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable.

B

D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s’estableixen taxes per les prestacions de la
Guàrdia Urbana i per l’atorgament d’autoritzacions per a circulacions especials i pel servei de conducció i
acompanyament de vehicles que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refòs esmentat.

A

Art. 1r. Disposicions generals.

f)

Art. 4t. No subjecció.
1.

No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris per la Guàrdia Urbana amb motiu
d’actes culturals, esportius, benèfics, religiosos, patriòtics o polítics, sempre que aquests actes no
tinguin caràcter lucratiu.

2.

No estan subjectes a aquesta taxa els organismes de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació
Provincial de Barcelona, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus,
l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Ajuntament.

3.

La no subjecció no eximeix de l’obtenció de l’autorització en cas que es tracti de transports especials
o de circulació d’un vehicle especial, llevat que es tracti de serveis públics de comunicacions o que
interessin, immediatament, per a la seguretat i defensa nacionals.

Art. 5è. Base imposable.
1.

Les tarifes que cal aplicar són les consignades en l’annex d’aquesta Ordenança.

2.

En el cas de prestació de serveis de la Guàrdia Urbana, són les que resulten de la tarifa
corresponent.

3.

En el cas de circulacions especials, la base imposable es determina segons l’autorització, el vehicle i
la classe de viatge.

4.

En el cas de vehicles especials sense càrrega, la base es determina segons l’autorització anual amb
limitadions per circular en les vies públiques de la ciutat.

Art. 6è. Meritació.
La taxa es merita:
a)

Amb la prestació del servei de la Guàrdia Urbana.

b)

Amb l’atorgament de l’autorització per circular o pel fet de la circulació sense haver obtingut el permís
corresponent, en cas que es tracti de circulacions especials, o per la prestació efectiva del servei
d’acompanyament de vehicles.

Art. 7è. Normes de gestió, liquidacions i tramitació.
A.

PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA

1.

En el cas de serveis especials, la gestió de la taxa s’inicia:
a)

A petició de la part interessada per a qualsevol servei.

160

A

A aquest efecte, té la consideració de titular del vehicle el que figura amb aquesta qualitat en el
registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

https://bop.diba.cat

La persona o les persones per compte de les quals es fa el transport subjecte.

Pàg. 160-224

b)

CVE 2020039112

La persona propietària del vehicle que no sigui el/la conductor/a, la persona usuària o sol·licitant
de l’autorització o el que faci l’acte subjecte sense autorització.

Data 24-12-2020

a)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8.

Són persones substitutes del/la contribuent:

B

7.

El/la titular de vehicles, d’establiments i d’elements comunitaris i/o els/les ocupants d’immobles
amb sistemes d’alarma que originin la prestació del servei especial.

b)

4.

Es classifica com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 6 hores.

5.

Quan un mateix servei comprengui hores diürnes i nocturnes, cadascuna d’aquestes hores s’ha de
liquidar de conformitat amb la tarifa establerta.

6.

La taxa s’ha de liquidar per mitjà de l’òrgan gestor, i s’ha de satisfer en els terminis reglamentaris.
Tanmateix, en sol·licitar-se la prestació del servei es pot exigir el dipòsit previ d’una quantitat
estimada per garantir el pagament de la taxa.

7.

Es liquidarà el 50% de la taxa en el supòsit a) de l’article 2n en aquells casos de vigilància prestats
per la Guàrdia Urbana a sol·licitud de particulars i que repercuteixin de manera directa en l’interès
general.

B.

CIRCULACIONS ESPECIALS

En les autoritzacions especials, les taxes corresponents tant a les autoritzacions anuals, com els serveis
d’acompanyament es liquidaran mitjançant l’òrgan gestor, i en els terminis reglamentaris.

Art. 8è. Infranccions i sancions.
Cal atenir-se a allò que disposa l’Ordenança fiscal general.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23
de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.

https://bop.diba.cat

A l’efecte de l’aplicació de les taxes, les fraccions d’hora es computen com una hora sencera.

Pàg. 161-224

3.

CVE 2020039112

La prestació d’aquest servei i la seva extensió tenen un caràcter purament discrecional.

A

En cap cas els serveis especials seran prestats a l’interior de recintes o establiments de caràcter
particular. La prestació d’aquest servei haurà de realitzar-se a l’exterior o a la via pública o en béns
que tot i no ser de domini públic es destinen a servei o ús públic.

Data 24-12-2020

2.

D’ofici, quan els/les particulars, directament o indirectament, amb les seves actuacions o
omissions obliguin a l’Administració a la prestació del servei públic per raons de circulació,
seguretat, salubritat, convivència o una altra de naturalesa anàloga, encara que no hagin estat
sol·licitats, com ara supòsits de celebració d’espectacles públics o privats, i altres activitats que
per la seva naturalesa obliguin a la prestació d’aquest servei singular.
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ANNEX TARIFES

58,99

Per agent i hora nocturna o festiva

62,92

1.2

Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància

Per servei, agent i hora diürna

58,99

Per servei, agent i hora nocturna o festiva

62,92

Per servei, caporal i hora diürna

62,41

Per servei, caporal i hora nocturna o festiva

65,67

Per servei, sergents i hora diürna

65,38

Per servei, sergents i hora nocturna o festiva

68,25

Per servei, motorista i hora diürna

65,01

Per servei, motorista i hora nocturna o festiva

68,27

Per servei, cotxe patrulla i 2 guàrdies/hora

105,52

II

Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de vehicles

2.1

Per cada autorització de vehicle sense acompanyament

31,34

2.2

Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi vehicle diürn

64,57

2.3

Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi vehicle nocturn

69,39

2.4

Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense càrrega i sense
acompanyament (semiremolc, conjunt no excedirà de 20 metres/logitud, 3
metres/amplada i 4,5 metres/alçada)

367,56

2.5

Per cada autorització anual, per circular un vehicle especial amb càrrega i itinerari
exclusiu de Ronda Litoral (B-10) Sud fins el Port de Barcelona

442,68
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Per agent i hora diürna

Pàg. 162-224

1.1

CVE 2020039112

Prestacions de la Guàrdia Urbana

Data 24-12-2020

I

A

Import €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Concepte

B

Epígraf

Per cada autorització de transports especials fins un total de 115 tones i/o 12,6 TN
per eix. Tramitació general únicament de Guàrdia Urbana

30,63

2.7

Per cada autorització de transports especials superiors a 115 tones i/o 12,6 TN per
eix, que necessiti de intervenció d’altres dependències municipals

80,98

A

2.6

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

CVE 2020039112

Pàg. 163-224

https://bop.diba.cat
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A aquests efectes s’entén per:
1.

Ocupacions de l’espai públic per mudances: Ocupacions de l’espai públic per trasllat o canvi dins
del terme municipal de Barcelona, o entre aquest i altres localitats i viceversa, de tota mena de
mobiliari usat i dels seus complements (robes, paraments, aixovar doméstic, objectes
ornamentals així com material d’oficina, documents i biblioteques, entre altres) o algunes de les
operaciones complementàries de trasllat, com ara inventari, preparació, desarmat i armat,
embalatge i desembalatge, càrrega i descàrrega, estiba, condicionament, manipulació, dipòsit i
emmagatzematge.

2.

Ocupacions de l’espai públic per grues mòbil autopropulsades: Ocupació a la via pública per part
d’un o més aparells d’elevació de funcionament discontinu, destinat a elevar i distribuir en l’espai
càrregues suspeses d’un ganxo o qualsevol un altre accessori d’aprehensió, dotat de mitjans de
propulsió i conducció propis o que formin part d’un conjunt amb aquests mitjans que possibiliten
el seu desplaçament per les vies públiques.

3.

Ocupacions auxiliars de l’espai públic per bastides: Ocupació del domini públic municipal per un
vehicle, o més a la via pública per operacions de càrrega i descàrrega per al muntatge i
desmuntatge de bastides tubulars destinades a la rehabilitació de façanes.

4.

Ocupacions per reserves d’estacionament de maquinària de treball i vehicles no inclosos en
altres apartats: Tota ocupació temporal de la calçada i espais de la via aptes per a la circulació
de vehicles a motor i persones per:
a)

Vehicles industrials, plataformes elevadores o maquinària destinada a la realització de
treballs instal.lades sobre vehicles aptes per transportar materials relacionats amb obres
d’edificació (caminons formigoneres, contenidors, generadors, compressors, equip de
bombes de formigó, etc.) grues d’auto càrrega (aparell d’elevació de funcionament
discontinu instal·lat sobre vehicles aptes per transportar materials i que s’utilitzen
exclusivament per a la càrrega i descàrrega), així com altres reserves requerides a títol
personal per qualsevol altres activitats (casaments, esdeveniments, etc.).

b)

Altres usos temporals que requereixin una ocupació de l’espai públic i que no constitueixin
reserva d’estacionament de les reserva de vehicles per facilitar l’encotxament,
desencotxament i transport de persones per esdeveniments socials, culturals, congressos
acadèmics, comercials o lúdics.
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2.

Pàg. 164-224

Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal
i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el domini públic estatal.

CVE 2020039112

1.

Data 24-12-2020

Art. 2n. Fet imposable.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 1r. Disposició general, caràcter i objecte. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text
refós, s’estableixen taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal
que es regeixen pels articles 20è a 27è del text esmentat, i pels serveis prestats per l’Ajuntament en els
béns de domini públic estatal per autorització de l’article 115è.c) de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
costes i per aquesta Ordenança Fiscal.

A

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL I LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS

a)

Els guals corresponents als edificis historicoartístics o monumentals, mentre estiguin en obres.

b)

Els tancats de protecció de tota classe d’obres i bastides.
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B

Art. 3r. Supòsits de no subjecció. No es meritaran les taxes, amb independència de l’obligació de
sol·licitar la llicència corresponent, en les utilitzacions o aprofitaments següents:

Les zones de prohibició d’estacionament davant de les sortides d’emergència de locals, sempre
que estiguin degudament autoritzades, segons l’Ordenança municipal de circulació de vianants i
vehicles.

g)

L’ocupació de la via pública mitjançant carpes o corporis sempre que no tinguin finalitat lucrativa
i s’instal·lin per a la promoció de la ciutat, quan així ho determini la llicència.

h)

Els usos d’identificació. S’entén per identificació tota acció encaminada a difondre entre el públic
la informació de la mera existència d’una activitat en el mateix indret on aquesta activitat es duu
a terme.
Constitueixen ús d’identificació els missatges que es limitin a indicar la denominació social de
persones físiques o jurídiques, el seu logotip, bandera, escut o l’exercici d’una activitat exercida
directament per aquestes persones a l’immoble o lloc on es col·loqui la identificació.
Els logotips o marques comercials no pròpies seran admesos com a ús d’identificació només en
cas que correspongui a l’únic producte objecte de l’activitat.

i)

L’ocupació de la via pública mitjançant senyals orientatius, instal·lats amb autorització municipal,
previstos en la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.

j)

L’ocupació de la via pública realitzada directament per entitats sense ànim de lucre (ESAL) pels
aprofitaments el fi immediat dels quals sigui el desenvolupament d’activitats d’interès general
que constitueixin el seu objecte social o finalitat.
A aquest efecte es consideren ESAL:
•

Les entitats sense fins lucratius a què es refereix l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge, i

•

La resta d’associacions.

Per a la consideració d’aquest supòsit de no subjecció, les ESAL han de reunir aquests
requisits:
1)

Han d’estar inscrites en el registre públic corresponent.

2)

Han de perseguir finalitats d’interès general, com ara, entre altres, la defensa dels drets
humans, l’assistència social i la inclusió social, les cíviques, educatives, culturals,
científiques, esportives sanitàries o de tipus comunitari o veïnal, el lleure, la defensa del
medi ambient i la protecció dels animals.

3)

Les persones fundadores, patrones, associades, representades o membres dels òrgans de
govern, i també llurs cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència
efectiva o parents fins el quart grau, no han de ser les destinatàries principals de les
activitats.

4)

Els càrrecs de l’entitat han de ser gratuïts.

5)

En cas de dissolució, el seu patrimoni s’ha de destinar a una entitat o finalitat d’igual
naturalesa.
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f)
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L’ocupació de la via pública per al rodatge de pel·lícules, videos, enregistraments televisius,
realització de maquetes i impressió de fotografies sempre que no tinguin finalitat lucrativa, amb
independència de l’obligatorietat d’obtenir la pertinent autorització municipal i de pagar els
serveis que, amb tal motiu, es requereixin, com també les despeses originades pel
deteriorament i els desperfectes que s’hi puguin causar.

Pàg. 165-224

e)

CVE 2020039112

Les ocupacions subjectes a les taxes regulades a l’Ordenança núm. 3.13 sobre serveis
culturals.

Data 24-12-2020

d)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’ocupació vial mitjançant llocs de venda subjectes a les taxes per l’ús dels béns, les
intal·lacions municipals i serveis dels mercats.

B

c)

L’activitat realitzada no ha de consistir en el desenvolupament d’explotacions econòmiques
alienes a la seva finalitat estatutària. A aquest efecte, s’entén per explotació econòmica
aliena qualsevol explotació no prevista a l’article 7 de la Llei 49/2002.

8)

Han d’estar al corrent de les obligacions comptables.
El requisit 1 s’acredita mitjançant l’aportació de la inscripció. Els requisits 2, 3, 4 i 5
s’acrediten amb l’aportació dels estatuts o les regles fundacionals. Els requisits 6, 7 i 8
s’acrediten mitjançant una declaració responsable de la persona legal representant de
l’entitat.
No obstant l’anterior, no cal que acreditin els requisits 4, 5, 6 i 7 les ESAL per les
ocupacions que impliquin el desenvolupament d’activitats d’especial interès cultural, sempre
que, de forma motivada, un acord de la Comissió de Govern declari expressament el
caràcter d’activitat d’especial interès cultural.

k)

L’aprofitament especial del domini públic del servei de transport públic urbà de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona basat en l’ús compartit de bicicletes públiques (Bicing).

l)

Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin o depenguin del Servei Català de la
Salut (CatSalut) o de la Creu Roja, les ambulàncies i els vehicles del Banc de Sang i Teixits.

A

7)
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Han de dedicar a la realització de les finalitats d’interès general almenys el 70 per 100 dels
seus ingressos.

Pàg. 166-224

6)

5.

Tenen la consideració de persones substitutes del/la contribuent , en la taxa establerta per la
utilització privativa, o l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a locals i recintes a través de
voreres, els propietaris de les finques o locals a les quals donin accés aquestes entrades de vehicles;
els quals podran repercutir, si s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

6.

Quan l’obligat tributari sigui Telefònica de España Sociedad Anónima Unipersonal, l’import de la taxa
es considerarà englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix
l’apartat 1r de l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
La compensació anterior no serà en cap cas d’aplicació a les quotes meritades per les empreses
participades per Telefònica de España Sociedad Anónima Unipersonal, encara que ho siguin
íntegrament.

Art. 5è. Exempcions. No estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l’obligació de
sol·licitar la llicència corresponent:
a)

L’Estat, la Generalitt de Catalunya i les entitats locals pels aprofitaments propis dels serveis
públics de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que interessin
immediatament la seguretat ciutadana o la defensa del territori nacional.

b)

Els partits polítics en període electoral.

c)

Els consolats i cambres de comerç estrangeres, en els casos de reciprocitat internacional.

d)

Les persones titulars de llicències o autoritzacions pel concepte, de col·locació de mercaderies o
altres elements, quan se situïn davant dels locals d’entitats de caràcter oficial o cultural i siguin
explotats directament per les entitats esmentades.

166

Data 24-12-2020

En el cas de l’aprofitament especial del domini públic basat en l’ús compartit de bicicletes i
motocicletes en règim d’explotació econòmica, el subjecte passiu és el titular de l’activitat d’explotació
econòmica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques,
com també les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment o privativament el domini públic municipal en benefici propi i les que
prestin serveis de gestió municipal sobre el domini públlic estatal.

B

4.

CVE 2020039112

Art. 4t. Obligats tributaris.

e)

Els/les titulars de reserves d’estacionament atorgades a persones amb discapacitat física.

En els supòsits d’inici en la utilització privativa, l’aprofitament especial o prestació dels serveis no
coincident amb l’u de gener el període impositiu s’ajustarà als dies que faltin per acabar l’any
natural.
En els supòsits de cessament es farà el prorrateig de la quota d’acord amb els dies efectius en la
utilització privativa, en l’aprofitament especial o prestació dels serveis.

Art. 7è. Quota tributària.
8.

Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa estarà determinat pel valor
econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

9.

Amb caràcter general, sens perjudici de les peculiaritats que determinats aprofitaments puguin
establir, la quota tributària de la taxa estarà determinada per la fòrmula següent:
Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH
On PB és la tarifa bàsica; S, la superfície en metres quadrats de la utilització o l’aprofitament; T, el
temps en dies de la utilització o de l’aprofitament, sempre que no s’estableixi una durada mínima en
altres artícles de la present Ordenança; FCC, el factor corrector del carrer; FCA, el factor corrector de
la classe d’utilització o d’aprofitament; i FCH, el factor corrector per als supòsits de guals a immobles
destinats a habitatge.
a.

La tarifa bàsica (PB) per metre quadrat o fracció i dia d’uilització o d’aprofitament és de 0,4966
€.

b.

Regles per a l’aplicació del factor superfície (S):
a)

La superfície serà la que ocupi la utilització o l’aprofitament.

b)

La superfície per a tots els usos o aprofitaments serà com a mínim de dos metres quadrats.

c)

En el cas de guals i de reserva d’estacionament, de parada i prohibicions d’estacionament,
la superfície serà igual a la longitud de l’aprofitament en la línia de la vorera arrodonida per
excés multiplicada per una amplada de tres metres.

d)

Quan la utilització o l’aprofitament es faci mitjançant un vehicle, la superfície serà la de la
seva projecció en el sòl.

e)

Es considera que l’espai mínim que ocupa un mòdul bàsic de vetllador (una taula amb
quatre cadires és de 2,25 m²). En el cas d’un mòdul reduït de vetllador (una taula i dos
cadires) la superfície mínima és de 1,20 m². No es poden autoritzar més taules del nombre
que resulti de dividir la superfície autoritzada per 2,25 m² (móduls bàsics) o per 1,20 m²
(mòduls reduïts).

f)

En el cas dels guals i zones de prohibició d’estacionament, els metres d’ocupació que passin
de 5 lineals es comptaran dobles.
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En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial i de prestació de serveis amb un
termini anual, la taxa es meritarà l’u de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural.

Pàg. 167-224

3.

CVE 2020039112

Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de l’aprofitament especial, la
utilització privativa o prestació de serveis que correspongui en cada cas.

Data 24-12-2020

2.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta taxa es merita en el moment que s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el domini públic
estatal, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la corresponent llicència.

B

1.

A

Art. 6è. Meritació de la taxa i període impositiu.

g)

En el cas de gronxadors, cavallets i pavellons per a altres atraccions, cadires i tribunes, el
factor superfície se substitueix pels mòduls següents:

Més de 12 m² i fins a 50 m²

250

Més de 150m² i fins a 200 m²

375

Més de 200m² i fins a 500 m²

500

Més de 500m²

Superfície real

h) La superfície d’ocupació de l’espai públic (S) serà la mateixa en funció del tipus d’ocupació.
Concepte
Mudances
Tipus A i B = 30 m² (màxim 2 vehicles)
Tipus A – Vehicle pma ≤ 3,500 + no mitjans mecànics externs

CVE 2020039112

Tipus B – La resta de vehicles

https://bop.diba.cat

125

Pàg. 168-224

Fins a 12 m²

A

Concepte
Superfície de cada instal·lació:

Concepte
Bastides = 30 m² (màxim 2 vehicles)

Data 24-12-2020

Grues: En funció del nombre d’eixos
Tipus A = 48,5 m²
Tipus B = 76 m²
Tipus C = 100 m²

Tipus B – Vehicle 5/6 eixos
Tipus C – Vehicle + ≥ 7 eixos

Concepte
Reserves que no constitueixin reserva d’estacionament de les regulades a l’article 34 de
l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles: En funció de l’activitat que es produeixi.
Tipus A = 10 m² (màxim 2 vehicles)
Tipus B = 30 m² (màxim 2 vehicles)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tipus A – Vehicle 2/4 eixos

Tipus C = 30 m² (màxim 2 vehicles)

Les tarifes bàsiques es veuran incrementades pel factor corrector del carrer segons la categoria
fiscal del carrer, A,B,C, D o E, segons els dies d’ocupació efectiva i en el cas de tractar-se de més de
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B

Tipus D = 12 m² (PER PLATAFORMA)

2 vehicles el tram d’ocupació es veurà incrementat per conjunts de 2 en 2 tant en els casos de
jornada complerta com a ½ jornada, exceptuant les plataformes que srà d’una en una.

Quan la llicència o autorització es concedeixi per a mesos, trimestres, festes o vigílies durant
l’any, semestres, temporada o un any, es consideraran per al càlcul de la quota,
respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128
dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies.

d)

Per l’ocupació de la via pública per mudances, grues mòbils autopropulsades, bastides,
reserves d’estacionament de maquinària de treball, vehicles (no constitueixin reserva
d’estacionament de les regulades a l’article 34 de l’ordenança de circulació de vianants
vehicles) es considerarà la mitja jornada de treball amb un màxim de 4 hores, una durada
superior es considera jornada complerta.

e)

En els altres casos, la quota es calcularà segons el nombre de dies d’ocupació efectiva,
d’aprofitament o de prestació de serveis.

Regles per a l’aplicació del factor corrector del carrer (FCC):
a)

b)

El factor corrector del carrer és el determinat per a cada categoria de carrer als efectes de
l’impost sobre activitats econòmiques, en el quadret següent:

Categoria carrer

A

B

C

D

E, F I Z industrial

Factor corrector

5,00

3,00

1,75

1,25

1,00

A l’efecte d’assignació del factor corrector del carrer corresponent en la present taxa, s’han
d’aplicar els criteris següents:
-

Als establiments situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs que no tinguin
assignat específicament un factor corrector, els serà aplicat el factor 1,25.

-

Als aprofitaments i ocupacions situats en el subsòl de la via pública o en instal·lacions
de serveis públics que s’estenguin pel subsòl de la ciutat, els serà aplicat el factor de
situació que correspongui al de la sortida més propera a la via pública.

-

Als aprofitaments i ocupacions situats a la via pública els serà aplicat el factor
corresponent a la finca més propera, i en el cas d’equidistància a dues finques de
diferent categoria, els serà aplicat el factor corresponent a la finca que el tingui més alt.

-

Si en un mateix aprofitament o ocupació concorren dues vies públiques, se li aplicarà el
factor corrector de superior categoria.

-

En el cas de l’aprofitament especial del domini públic per la utilització de cada bicicleta i
motocicleta d’ús compartit en règim d’explotació econòmica, s’aplicarà el factor corrector
del carrer 1 (equivalent a les categories de carrer E, F i Z industrial).

-

Als efectes d’aplicació en el cas d’ocupació de via pública amb Terrasses, el valor
FCC=0,80 per a totes les categories de carrer, definides específicament per a aquesta
ocupació en el gràfic annex a l’ordenança.
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c)
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Segons el termini, els usos, aprofitaments o prestacions de serveis poden ser anuals,
semestrals o de temporada, trimestrals, mensuals, per a totes les festes i vigílies durant
l’any, per a un nombre determinat de dies consecutius, per a un nombre de dies no
consecutius durant un determinat període i per a la durada de les festes o fires autoritzades.

Pàg. 169-224

b)

CVE 2020039112

El temps és el de la durada de la utilització, l’aprofitament o la prestació de serveis.

Data 24-12-2020

a)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d.

Regles per a l’aplicació del temps (T):

B

c.

El factor corrector de la classe d’ocupació o d’aprofitament (FCA) és el que correspon a
cadascun de les següents ocupacions i aprofitaments:

-

Situats en vies públiques de categoria 1

2,61780

-

Situats en vies públiques de categoria 2

1,55054

-

Situats en vies públiques de categoria 3

0,80548

-

Situats en vies públiques de categoria 4

0,44301

-

Situats en vies públiques de categoria 5

0,20137

d)

Closos i envelats, per cada m² o fracció i dia, amb un mínim de 1.000 m²

0,05000

e)

Balls, concerts i representacions anàlogues, per cada m² o fracció i dia, amb un mínim de 1.000 m²

0,05000

f)

Fires i esdeveniments de gran format, per cada m² o fracció i dia:

g)
h)

-

De 1.000 m² a 5.000 m²

-

Més de 5.000 m²

0,10
0,075

Gronxadors, cavallets i pavellons per a altres atraccions, cadires i tribunes, per cada 10 dies o
fracció
Guals
1.

1,20000

En general

-

D’ús permanent

0,17460

-

Més de 8 hores fins a 12 hores

0,13580

-

Fins a 8 hores

0,11640

2.

Garatges i aparcaments subjectes als epígrafs d’IAE núm. 751.1 751.2 i 751.3

0,10670

3.

Serveis de rentat i greixatge d’automòbils, serveis de taller de reparació d’automòbils,
agències de transport i locals de compravenda de vehicles
De més de 8 hores i fins a 12 hores

0,09700

-

Fins a 8 hores

0,09220

4.

Guals d’accés a estacions de servei

0,09700

5.

En immobles destinats a habitatge el factor corrector (FCH) serà:

-

Superficie del garante fins a 25 m²

0,70000

-

Més de 25 m² fins a 50 m²

0,80000

-

Més de 50,1 m² fins a 100 m²

0,90000
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3,92670

Pàg. 170-224

c)

1,00000

CVE 2020039112

b)

Llocs de venda o terrasses en festes i fires tradicionals o dintre del recinte d’activitats recreatives o
al seu voltant i casetes per a la venda d’articles de pirotècnia, amb un mínim de cinc dies, amb
independència del termini autoritzat en la llicència
Llocs de venda amb instal·lacions fixes, carpes i quioscos en general, llevat dels quioscos de
premsa
Terrasses, taules i cadires com a elements annexos als establiments excepte els esmentats
anteriorment
Situats en vies públiques de categoria 0

Data 24-12-2020

a)

Factor
corrector
2,00000

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ocupació o aprofitament

B

e.

j)

Mercaderies a les voreres

1,00000’

k)

Xurreries o bunyoleries

0,50000

l)

Venda no sedentària, segons allò que estableix l’article 15è de les Normes reguladores de les
activitats desenvolupades a la via pública i activitats professionals, per ocupacions de més de 180
dies.
Per períodes d’ocupació inferiors s’aplicarà l’epígraf corresponent a “llocs de venda en festes i
fires tradicionals”

0,5000

m) Venda de castanyes per períodes d’ocupació superiors a tres mesos.
Per períodes d’ocupació inferiors s’aplicarà l’epígraf corresponent a “llocs de venda en festes i
fires tradicionals”
n) Ocupacions per a realitzar activitats espoertives, culturals o lúdiques senses ànim de lucre que no
comporten la necessitat d’utilitzar els serveis municipals de neteja, Guàrdia Urbana o SPEIS
o) Ocupacions per a realitzar activitats esportives, culturals o lúdiques sense ànim de lucre que
comporten la necessitat d’utilitzar els serveis municipals de neteja, Guàrdia Urbana o SPEIS
p) Ocupacions del domini públic local per la utilització de cada bicicleta, motocicleta i vehicle de
mobilitat personal d’ús compartit en règim d’explotació econòmica
q) Altres ocupacions no especificades anteriorment

0,50000

Per Mudances, bastides, grues mòbils autopropulsades, reserves d’estacionament de maquinària
de treball i vehicles no inclosos en altres apartats (d’acord amb l’epígraf 2.2h)

10. Altres aprofitaments subjectes a taxes fixes:
a)

b)

c)

d)

0,75
0,2
2,00
2,00

(Imports en euros)

Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari o comercial amb
finalitat lucrativa, amb independència del pagament d’altres serveis que es requereixin i amb
autorització municipal p`revia. Per cada dia i localització.
En cas de que es sol·liciti el trancament total o parcial d’un parc, jardí o platja, s’aplicarà l’import
de la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la seva categoria:
Espais de 1a categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció
Espais de 2a categoria de 810,00 € per cada dia o fracció
Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment del
pagament d’altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal prèvia. Per cada dia i
localització.
En cas de que es sol·liciti el tancament total o parcial d’un parc, jardí o platja, s’aplicarà l’import de
la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la seva categoria:
Espais de 1a categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció
Espais de 2a categoria de 810,00 € per cada dia o fracció
Quioscos de premsa: quotes anuals per unitat de quiosc. Activitat de venda de premsa i
publicacions per grups d’emplaçaments
Grup 1 (antics grups 8 i 9)

600,00

336,00

9.372,02

-

Grup 2 (antic grup 10)

6.477,85

-

Grup 3 (antic grup 6)

4.746,59

-

Grup 4 (antics grups 1 a 7, excepte el 6)

1.737,11

Mercat ambulant Eduard Aunós
-

Parada de 4 x 2 m²

984,11

-

Parada de 6 x 2 m²

1.273,95

-

Parada de 8 x 2 m²

1.563,73
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0,05000

Pàg. 171-224

Reserves d’estacionament i parada i zones de prohibició d’estacionament regulades en
l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

CVE 2020039112

i)

A

1,00000

Data 24-12-2020

Més de 100,1 m²

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

e)

PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS PLATJA SOMORROSTRO
GUINGUETA DE GELATS PLATJA BARCELONETA (zona passeig)
GUINGUETA DE GELATS PLATJA ICÀRIA (zona passeig)
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - NOVA ICÀRIA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - NOVA ICÀRIA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - BOGATELL
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - BOGATELL
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 3 - BOGATELL
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1- MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 -MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1- NOVA MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 – NOVA MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - LLEVANT
f)

Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú dels parcs, jardins i platges, per dia o
fracció
1. Espais de 1a categoria: Parc de la Ciutadella, Jardins de Rubió i Lluch, Parc de Montjuïc
(Jardins d’Amargós – Teatre Grec, Fossar del Castell de Montjuïc, Jardins de les escultures,
Jardins de Laribal, Jardins Joan Brossa, Zones enjardinades Mies van der Rohe), Jardí de
Can Sentmenat, Jardins de la Tamarita, Turó Park, ParK Güell, Parc del Laberint d’Horta,
Roserar del Parc de Cervantes, Jardins del Palau de Pedralbes, Parc de Mossèn Cinto
Verdaguer, Jardins de Mossèn Costa i Llobera, Parc Diagonal Mar, Jardins de Joan Maragall,
Jardins de Vil·la Amèlia i Vil·la Cecília, Parc del Centres del Poblenou, i les platges de
Barcelona.
2. Espais de 2a categoria (resta de parcs i jardins)

g)

Utilització de sanitaris públics automàtics als parcs i jardins

h)

Caixers automàtics oberts a la via pública, a menys de 80cm de línia de façana

65.192,20
71.910,11
10.659,50
4.970,20

217.466,21
172.772,09
132.047,24
190.123,35
160.543,42
61.856,38
58.768,88
48.867,60
48.867,60
108.393,98

3.790

810
0,50

-

Categoria A

855,00

-

Categoria B

513,00

-

Categoria C

299,00

-

Categoria D

213,00

-

Categoria E, F o Z

171,00
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PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS PLATJA BARCELONETA

327.445,03

Pàg. 172-224

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - SANT MIQUEL

295.236,84

CVE 2020039112

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - SANT MIQUEL

317.953,96

Data 24-12-2020

QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 3 - PLATJA SANT SEBASTIÀ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - PLATJA SANT SEBASTIÀ

64.406,08
255.187,28

B

Prestació de serveis de temporada a les platges, conforme a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
costes.
QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - PLATJA SANT SEBASTIÀ

A

Cessió d’ús per primera ocupació

1.500

-

Cessió d’ús per compartició amb 2 operadores en el punt

1.200

-

Cessió d’ús per compartició amb 3 operadores en el punt

1.000

-

Cessió d’ús per compartició amb més de 3 operadores en el punt

800

-

Cessió d’ús per ampliació

200

Es considerarà un desompte en la quota anual per volum de punts instal·lats a 31 de desembre de
l’any anterior al que s’efectura el càlcul: un 1% de rebaix per cada 100 punts addicionals, a partir
dels 100 primers, i de forma acumulativa fins arribar una rebaixa màxima del 14%
Utilització del domini públic municipal dels equipaments municipals per incloure-hi les antenes de
telefonia mòbil:
-

Tipus d’espai A

10.710

-

Tipus d’espai B

12.030

-

Tipus d’espai C

13.680

Art. 8è. Reduccions de la taxa.
1.

La taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, amb motiu de la
celebració de festes populars als barris, pot ser objecte de reducció per acord motivat de la Comissió
de Govern, a proposta del Consell de Districte. Quan es tracti de fires tradicionals, caldrà atenir-se al
que preveu l’Ordinança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona.

2.

L’import de la taxa es redueix un 90 per 100 quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic sigui realitzat directament per entitats sense ànim de lucre (ESAL) i el fi immediat sigui
el desenvolupament d’activitats d’interès general que constitueixen el seu objecte social o finalitat, en
cas de no reunir algun dels requisits 1, 3, 4, 5, 6 o 7 de l’article 3.j.

3.

En els casos d’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic a que fa referència
l’apartat 2.5 a) de l’article 7è s’aplicarà un factor corrector de la classe d’ocupació o d’aprofitament
(FCA) de 0,5 si es compleixin tots els requisits següents de forma acumulada: que el subjecte passiu
estigui empadronat a Barcelona abans de l’1 de gener de l’any en curs, que porti com a mínim 6
mesos desocupat i inscrit com a demandant d’ocupació al SOC, i que acrediti uns ingressos
personals anuals inferiorrs a 1,5 l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

Pàg. 173-224

-
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2.000

CVE 2020039112

k)

3.790

Data 24-12-2020

j)

Ocupacions en espais emblemàtics amb finalitat no lucrativa per a esdeveniments que no siguin
fires tradicionals, amb autorització municipal prèvia, per cada dia o fracció:
Plaça Catalunya
Avinguda Maria Cristina
Passeig de Lluis Companys
Plaça dels Àngels
Montjuïc: nivells Bohigas, Cadafalch i Cascades
Plaça de la Catedral
Moll de Marina
Cessió d’ús de béns del domini públic per a sistemes i equips que donin cobertura a serveis de
telecomunicacions d’interès municipal, institucional o de mercat:
Small cells o microantenes:
Alta per primera ocupació o compartició amb operadores

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

i)

1.

Amb caràcter general, la taxa per l’aprofitament especial o la utilització privativa i la prestació de
serveis serà liquidara pels òrgans municipals competents per a la tramitació de la llicència o
autorització.
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Art. 9è. Normes de gestió.

Art. 10è. Responsabilitats dels subjectes passius.
1.

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del
domini públic local, la persona beneficiària estarà obligada, sense perjudici del pagament de la taxa
que correspongui, al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o
reparació i al dipòsit previ de l’import.

2.

Si els danys són de caràcter irreparable, s’haurà d’indemnitzar l’Ajuntament amb una quantitat igual
al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament efectivament produïut.

3.

En cap cas l’Ajuntament no condonarà les indemnitzacions i el reintegrament a què es refereixen els
apartats anteriors.

Art. 11è. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació com a infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas,
s’estarà al que disposa la Llei General Tributària, i l’Ordenança Fiscal General.
Disposició transitòria.
Mentre no es modifiqui la ponència on s’estableixen els criteris per assignar les categories fiscals de les
vies públiques del municipi, la quota tributària dels aprofitaments constituïuts per guals del barri de Les
Planes, concretament els referits a l’epígraf i) Guals, punt 5 (immobles destinats a habitatge), serà el
resultat d’aplicar un coeficient de 0,22 sobre la quota determinada de conformitat amb l’article 7è, apartat
2n, d’aquesta ordenança fiscal.
Disposició addicional
Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar resposta en el sector
de la restauració i assimilats que disposin de terrasses als efectes produïts per la pandèmica de la
COVID-19, la quota de la taxa relativa a l’aprofitament del domini públic de les terrasses i vetlladors es
reduirà en un 75%.
Els paràmetres de càlcul per a l’aplicació d’aquesta reducció seran els següents:

A

La liquidació de les taxes per ocupació, que es refereix l’article 2.2, haurà de practiar-se d’acord amb
la naturalesa de l’aprofitament autoritzat i la tipologia del fet imposable que aquesta ordinança
estableix. Si com a conseqüència d’una inspecció o el control de les activitats sobre el domini públic
es determinés per l’administració que l’aprofitament ha estat desenvolupat sense autorització o
sense adequar-se al fet imposable pel que s’ha practicat i liquidat la taxa, prèvia gestió del
procediment tributari es procedirà a la liquidació de la taxa conforme a l’ocupació o aprofitament
realment practicat, sense perjudici de la sanció qeu pugui recaure.

https://bop.diba.cat

4.

Pàg. 174-224

Les taxes per aprofitamet especial dels caixers automàtics regulada en la lletra h) de l’article 7è,
apartat 3r, seran objecte d’una autoliquidació anual en el termini que estableixi el calendari de
cobraments aprovat per l’Ajuntament. En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es produís
amb posterioritat a la finalització del període d’autoliquidació anual, el contribuen haurà de presentar,
en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’inici de l’aprofitament, una autiliquidació pel
període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre.

CVE 2020039112

3.

Data 24-12-2020

Les taxes amb meritació periòdica anual seran objecte d’un padró amb el contingut i requisits que a
l’efecte estableix l’Ordenança fiscal general. Les quotes de la taxa incloses en padró seran posades
al cobrament en les dates que figuren al calendari de cobraments que anualment aprova
l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.

₋ Tarifa bàsica prevista a l’Ordenança fiscal 3.10, reguladora de la taxa de referència.

₋ El temps en dies de la utilització o de l’aprofitament.

₋ El factor FCC, el factor corrector de carrer, establert a l’Ordenança fiscal 3.10.
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₋ El factor superfície es calcularà tenint en compte la superfície de la terrassa, que és la que ocupen els
seus elements bàsics i accessoris.

₋ El factor FCA de la classe d’aprofitament, es reduirà per obtenir finalment una quota de la taxa reduïda
en un 75%.

Les liquidacions que s’efectuïn en virtut d’aquesta disposició s’emetran, de forma excepcional, a partir de
l’últim trimestre de l’any.

Disposició final.
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre
de 2020, començara a regir a partir de l’endemà de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

ANNEX
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A fi de garantir la seguretat jurídica per les activitats econòmiques, es fa palesa la no meritació de les
taxes previstes en aquesta ordenança, en els supòsits en que per raons no imputables al subjecte passiu,
la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o es desenvolupi, de conformitat amb el que
estableix l’article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). En els
supòsits en els que resulti necessari, en virtut de circumstàncies extraordinàries, es podrà procedir a la
seva adaptació a través de Decret de l’Alcaldia.

Pàg. 175-224

Disposició addicional segona

CVE 2020039112

Tercer.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable exclusivament durant l’exercici 2021 als
aprofitaments de l’article 7è. 2.5 j); k); l); m) i de l’article 7è. 3 c); d), incloses les fires d'artesans, amb
independència de la modalitat sota la que se celebrin.

A

Segon.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable, exclusivament durant l’exercici 2021, a la
celebració d’esdeveniments de promoció comercial en la via pública, sempre que sigui realitzat per
comerciants amb botiga física a la ciutat de Barcelona, de conformitat amb l’establert a la disposició
addicional segona del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 o les pròrrogues del mateix que es puguin
aprovar.
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Ordenança fiscal núm. 3.11

Art. 4t. Obligats tributaris. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en
concepte de contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de subministraments que
gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, i, entre elles, les
prestadores, distribuïdores o comercialitzadores de proveïment d'aigua, de subministrament de gas o
electricitat, i de serveis de telecomunicacions i altres mitjans de comunicació mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin pel
domini públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del seu caràcter públic o privat, així
com altres anàlogues, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen o es
presten els subministraments, com si, no essent titulars de les esmentades xarxes, en fan ús, accedeixen
o s’interconnecten a aquestes xarxes.
2. També seran subjectes passius les empreses, entitats o Administracions que prestin serveis o
explotin una xarxa de comunicació en el mercat, d’acord amb allò que preveu l’article 8è.4 de la Llei
32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
3. Es considerarà que el servei de subministrament o de telecomunicacions que presta un determinat
operador afecta la generalitat o una part important del veïnat quan sigui possible que el servei pugui ser
ofert al conjunt o a una part significativa de la població del municipi de Barcelona, amb independència de
la major o menor facturació en el municipi de Barcelona, o de la major o menor acceptació del servei pels
consumidors.
4. Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o subsidiàriament, de les obligacions
tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenança les persones físiques,
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Art. 3r. Compatibilitat amb altres exaccions. 1. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible
amb les quanties i/o tarifes que, amb caràcter puntual o periòdic, puguin acreditar-se com a conseqüència
de la cessió d’ús d’infraestructures específicament destinades o habilitades per l’Ajuntament per allotjar
xarxes de serveis.
2. Aquesta taxa és compatible amb altres taxes que puguin, puntualment o periòdicament, establir-se
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local per l’Ajuntament de Barcelona,
respecte de les quals les empreses explotadores de serveis de subministraments hagin d’ésser subjectes
passius; restant exclosa, pel pagament d’aquesta taxa, l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització
privativa o l’aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança la
utilització privativa o l’aprofitament especial, total o parcial, constituïts, directament o indirectament, en el
vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals en el terme municipal de Barcelona, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general o que afectin la
generalitat o una part important del veïnat, encara que no s’hagi demanat o obtingut la corresponent
llicència, autorització o concessió.
2. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa,
depenguin o estiguin relacionats, directament o indirectament, amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl
de la via pública o hi estiguin en relació, encara que el preu es pagui en un altre municipi.

B

Art. 1r. Disposicions generals, naturalesa i objecte. D'acord amb allò que disposen l’article 133è.2 i
142è de la Constitució, l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i, específicament, els articles 15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Excel·lentíssim Ajuntament de
Barcelona acorda la imposició i ordenació d’una taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals en el terme municipal de Barcelona,
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la
generalitat o una part important del veïnat, que es regirà pels esmentats preceptes i per aquesta
Ordenança fiscal.

A

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL

d) Els treballs realitzats per l'empresa amb vista a l’immobilitzat.
e) El valor màxim dels seus actius a conseqüència de les regularitzacions que facin dels seus
balanços, a l'empara de qualsevol norma que es pugui dictar.
f) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
g) Els impostos indirectes que gravin els serveis prestats, ni les partides o quantitats cobrades per
compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la qual s’apliqui aquest règim especial
de quantificació de la taxa.
h) Les quantitats que puguin rebre per donació, herència o qualsevol altre títol successori.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes per efectuar els subministraments han de deduir dels
seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres empreses en concepte d’accés o
interconnexió a les seves xarxes.
Les empreses titulars d’aquestes xarxes hauran de computar les quantitats rebudes per tal concepte
entre els seus ingressos bruts de facturació.
4. Els ingressos a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article s'han de minorar exclusivament per:
a) Les partides incobrables determinades d'acord amb allò que disposa la normativa reguladora de
l'impost de societats.
b) Les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte
d'anul·lació o rectificació.
5. L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim no podrà ser repercutit als usuaris dels serveis de
subministrament.
6. La quantia de la quota tributària de la taxa és l'1,5% dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses assenyalades en l'article 4t.
7. D’acord amb el que estableix l’article 24è.1.c del Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes
Locals, no s’inclouen en el règim de quantificació de la taxa regulat en aquest precepte la utilització
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c) Els productes financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.

Data 24-12-2020

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l'apartat
anterior.
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Art. 6è. Base imposable i quota de la taxa per ingressos bruts derivats de la facturació.
1. La base imposable està constituïda pels ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda
anualment en el terme municipal pels obligats tributaris d’acord amb l’article 4t. a conseqüència dels
subministraments realitzats, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació,
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les
empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats, i, en general, tots aquells
ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l'activitat pròpia de les
empreses subministradores.
2. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses poden
rebre.

B

Art. 5è. Responsabilitats dels subjectes passius. 1. En el cas que l'aprofitament especial comporti la
destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o l'entitat en qüestió està
obligat, independentment del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses
de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l'import.
2. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l'Ajuntament amb la mateixa quantitat que
el valor dels béns destruïts o que l'import del deteriorament efectivament produït.
En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments anteriors.

A

jurídiques o les entitats de l’article 35è. 4 de la Llei general tributària en els supòsits que s’hi han establert
i la normativa de desenvolupament.

Art. 8è. Normes de gestió, liquidació i recaptació de la taxa per ingressos bruts derivats de la
facturació.
1. Els obligats tributaris han de presentar a l’Administració tributària municipal abans del 28 de febrer
de cada any una declaració corresponent a l'import dels ingressos bruts facturats corresponents al
període impositiu anterior al de meritació, desagregada per conceptes, d'acord amb la normativa
reguladora de cada sector, amb indicació expressa de les quantitats excloses i el concepte de l’exclusió a
què es refereix l’article 24è.1.c del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 6è
d’aquesta Ordenança, per tal que l’Ajuntament pugui girar les liquidacions a què es refereixen els apartats
següents.
2. L’Administració tributària municipal practicarà liquidacions trimestrals que, amb el caràcter de
provisionals i de pagaments a compte, es realitzaran en base a la declaració anual que presenti l’obligat
tributari d’acord amb el paràgraf anterior.
3. Aquestes liquidacions trimestrals es calcularan aplicant l’1,5% sobre el 25% dels ingressos bruts
declarats per l’obligat tributari com a facturació realitzada del període impositiu anterior al de meritació.
4. L’import a ingressar per la quota tributària anual, que es liquidarà en el primer trimestre, serà la
diferència positiva entre la quota tributària i els pagaments a compte que s’hagin realitzat corresponents al
mateix període impositiu.
Si aquesta diferència fos negativa, l'excés satisfet a l'Ajuntament es compensarà en el primer
pagament a compte o, si no fos suficient, en els successius, i en el cas que l’import de l’excés sigui
superior als pagaments a compte previstos durant aquell any, es procedirà a la seva devolució.
Art. 9è. Convenis de col·laboració. L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de
col·laboració amb els subjectes passius de la taxa amb la finalitat de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquesta taxa, o les normes de gestió, liquidació i recaptació
d’aquesta Ordenança, de conformitat amb la legislació vigent.
Art. 10è. Actuacions i procediments de gestió i d’inspecció tributàries. Les actuacions i procediments
de gestió i d’inspecció tributàries de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança seran exercides
per l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, resultant d’aplicació la Llei general tributària i les altres
lleis reguladores de la matèria, així com les normes que les despleguen.
Art. 11è. Infraccions i sancions. Pel que fa a la qualificació com a infraccions tributàries i a les sancions
que corresponguin en cada cas, s’atindrà al que disposa la Llei general tributària i les normes
reglamentàries que la despleguen.
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b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.

Data 24-12-2020

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que
resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu
o aprofitament especial del domini públic municipal, casos en què procedirà el prorrateig trimestral,
conforme a les regles següents:

B

Art. 7è. Meritació de la taxa i període impositiu. 1. La meritació de la taxa que regula aquesta
Ordenança es produeix:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la
llicència corresponent.
b) En els supòsits en què la utilització privativa o l'aprofitament especial a què fa referència l'article 2n
d'aquesta Ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat la utilització
o l'aprofitament esmentat. A aquest efecte, s’entén que ha començat la utilització o l’aprofitament en el
moment en què s’inicia la prestació del servei als ciutadans que ho demanen.
c) Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i el subsòl de les vies públiques
municipals es prolongui diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any.

A

privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal del municipi de Barcelona pels serveis de
telefonia mòbil.

Art. 12è. En tot allò que no és previst en la present Ordenança, hi serà d’aplicació l’Ordenança fiscal
general.

B
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació.
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Art. 3r. No subjecció.
1. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament dels vehicles següents:
a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat, la
Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la realització dels
serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
b) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les
ambulàncies.
c) Els vehicles propietat de persones amb discapacitat física, sempre que tinguin l’autorització prevista al
Decret 97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de persones amb discapacitat. Aquesta
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3. A l’estacionament a l’AREA, que constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, s'hi distingeixen cinc tipus
de places regulades:
a) Places d’AREA Blava:
L’estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d’un comprovant expedit per l’Ajuntament.
b) Places d’AREA Exclusiva per a residents:
L’estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d’una targeta de resident o d’un altre
sistema que determini l’Ajuntament i d’un comprovant, i estan destinades exclusivament als/les residents
autoritzats a estacionar en aquella zona.
c) Places d’AREA Verda:
L’estacionament en aquestes places, destinades a l’ús no exclusiu de residents, requereix:
c.1. Per les persones residents, l'obtenció prèvia d’una targeta de resident o d’un altre sistema que
determini l’Ajuntament i d’un comprovant.
c.2. Pels/les no residents, l'obtenció prèvia de comprovant.
d) Places d’AREA DUM.( Distribució Urbana de Mercaderies).
L’estacionament en aquestes places, reservades a vehicles destinats al transport de mercaderies en
operacions de càrrega i descàrrega, requereix l'obtenció prèvia d’un comprovant expedit per l’Ajuntament
pels mitjans habilitats per aquest.
e) Places de Zonabus-Blava i ZonaBus-Parada Breu (per a autocars).
L’estacionament o parada en aquestes places, reservades per autocars, requereix l'obtenció prèvia d’un
comprovant expedit per l’Ajuntament pels mitjans habilitats per aquest. Els autocars no podran estacionar
a les zones determinades pels punts a,b,c i d, d’aquest article.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica de més de dues rodes a les vies públiques d’aquest municipi en règim d’estacionament
regulat (AREA), dins les zones i horaris determinats per Decret d’Alcaldia.
2. Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle la durada
del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació o força major.
En el cas dels i les residents, es considera que existeix un únic estacionament amb independència del
nombre de vegades que s’estacioni, sempre que l’estacionament tingui lloc a la zona autoritzada de
residència corresponent i dins del període temporal cobert per la taxa pagada.

B

Art. 1r. Disposicions generals.
1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i específicament l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15è i 19è de la mateixa
Llei, s’estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques, que es
regeix pels articles 20è a 27è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els conceptes relatius al règim d’estacionament a les vies públiques continguts en aquesta Ordenança
s’interpretaran en els termes establerts a l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de 16 de
maig de 2017,, o norma que la substitueixi.
L’estacionament en les places regulades pel sistema de l’estacionament regulat de Barcelona (anomenat
AREA, en endavant), subjectes o no a taxa, requereix de l’obtenció prèvia de comprovant, ja sigui per
parquímetre o electrònic, expedit per l’Ajuntament. L’obtenció del comprovant podrà requerir la
identificació de la matricula del vehicle, ja sigui al parquímetre o be als altres mitjans habilitats per
l’Ajuntament de Barcelona.
L’Ajuntament podrà establir en la senyalització reglamentària aquelles places en que l’estacionament es
reservarà a l’obtenció d’un determinat tipus de comprovant.
3. Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta Ordenança aniran destinats a
finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.

A

TAXES PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (AREA)
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Art. 5è. Quotes.
1. Les tarifes a aplicar són les que es fixen en l’Annex d’aquesta Ordenança.
2. En l’aplicació de les tarifes anteriors es tindrà en compte el següent:
a) En les places d’AREA Blava.
Els i les residents i no residents estan subjectes a les mateixa tarifa, la prevista a
l’apartat A) de l’annex d’aquesta ordenança.
b) En les places d’AREA Exclusiva per a residents.
Els/les obligats/ades al pagament que disposin de targeta de resident o d’un altre sistema que determini
l’Ajuntament per a la zona autoritzada d’estacionament hauran de satisfer la taxa prevista en l’apartat B)
de l’annex d’aquesta ordenança.
c)Places d’AREA Verda.
c.1. Les persones obligades al pagament que disposin de targeta de resident o d’un altre sistema que
determini l’Ajuntament per a la zona autoritzada d’estacionament hauran de satisfer la taxa prevista en
l’apartat B) de l’annex d’aquesta Ordenança.
c.2. Els/les obligats/ades al pagament que no disposin de targeta de resident o d’un altre sistema que
determini l’Ajuntament per a la zona on pretenen estacionar el vehicle hauran de satisfer la taxa prevista a
l’apartat A de l’annex.
3. Els/les conductor/es de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico
que compleixin allò previst al punt 5 i 6 de l'article 7è hauran de satisfer la tarifa especial per vehicles
elèctrics prevista a l'apartat E) de l'Annex utilitzant la targeta acreditativa de la seva condició.
4. Els i les conductors/es de vehicles destinats al transport de mercaderies, en operacions de càrrega i
descàrrega, quan estacionin el vehicle en places d’AREADUM, hauran de satisfer la tarifa especial
prevista a l’apartat D de l’annex d’aquesta ordenança.
5. Les persones conductores o titulars d’empreses que operin amb autocars hauran de satisfer la tarifa
especial prevista en l’apartat C de l’annex d’aquesta ordenança, en les operacions d’encotxament i
desencotxament de passatgers, quan els/les conductors/es dels vehicles que presten el servei aturin el
vehicle en places de ZonaBus-Parada Breu
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Art. 4t. Subjectes passius.
1. Estan obligats al pagament de la taxa els/les conductor/es residents i no residents que estacionin els
vehicles en places d’AREA en els termes previstos en l’article 2 anterior.
2. Tenen la consideració de conductors residents, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques
que figurin empadronades a les zones regulades i disposin d’un vehicle de més de 2 rodes i que no superi
els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels
títols següents:
a) Per constar com a titular o com a conductor/a principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
b) Per constar com a conductor/a principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa
on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de
ser autònom. En cas que a la pòlissa no consti ningú o consti la pròpia empresa com a
conductora, serà necessari aportar també una declaració subscrita pel o per la representant legal
de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva
persona.
c) Com a conductor/a principal d’un vehicle del qual disposi en règim de rènting, leasing o en
lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual prevegi aquesta
activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
d) les persones físiques que compleixin amb algun dels títols anteriors (a, b ò c), si són alhora
titulars d’un comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer en una altra zona de
residents de l’AREA.
3. Els i les conductors/es, residents i no residents de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la
Dirección General de Tráfico.
Els/les titulars de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico que
formin part de flotes de 6 o més vehicles i que resultin autoritzats per l’Ajuntament, d’acord amb l’article
7.6.
4. Les persones agremiades a aquells gremis o col·legis professionals que, atesa la necessitat d’usar el
seu vehicle privat per al desenvolupament de la seva activitat, hagin signat un conveni amb l’Ajuntament
de Barcelona a aquest efecte.
5. Les persones conductores o titulars d’empreses que tinguin per objecte el transport de persones en
autocar que estacionin a les places de ZonaBus.

A

targeta haurà d’estar col·locada a l’interior del vehicle. Ha de ser visible des de l’exterior. Ha de ser
l’original.
d) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats externament amb
plaques de matrícula diplomàtica, i els vehicles identificats i registrats com Consols Honoraris de
Barcelona, a condició de reciprocitat.
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Art. 7è. Normes de gestió i recaptació.
1. El pagament de la taxa haurà d’efectuar -se mitjançant la utilització dels parquímetres instal·lats en
cadascuna de les zones d’estacionament o a través dels mitjans habilitats amb aquesta finalitat.
2. El comprovant acreditatiu del pagament de la taxa s'ha de col·locar a la part interna del parabrisa en
lloc visible des de l’exterior. És obligatori i indispensable que totes les dades del tiquet siguin clarament
visibles per comprovar la seva validesa. No seran vàlids doncs com comprovant els que el seu estat no
permeti ser verificats pel dispositiu de vigilància. No s’haurà de col·locar comprovant a la part interna del
parabrisa quan el comprovant digital s’hagi obtingut mitjançant el sistema de pagament per telèfon mòbil o
qualsevol altre sistema telemàtic habilitat per l’Ajuntament de Barcelona.
3. Si s’utilitzen diversos tiquets per a un mateix estacionament, s’han d’exposar de tal manera que l’inici
del període de validesa de l’un coincideixi amb el final del període de validesa de l’anterior, sense que la
durada de l’estacionament pugui excedir els períodes màxims que estableix l’Annex d’aquesta
Ordenança.
4. Residents.
4.1. Els/les residents disposaran d’una targeta de resident o d’un altre sistema que determini l’Ajuntament
acreditatiu de la seva condició a què es refereix l’article 2. d’aquesta Ordenança. Les targetes de resident
seran atorgades per l’Ajuntament i seran remeses d’ofici amb caràcter general o sol·licitud prèvia de les
persones residents que reuneixin els requisits enumerats en l’article 4t punt 2 d’aquesta Ordenança. La
targeta de resident o d’un altre sistema que determini l’Ajuntament li permetrà estacionar, en règim de
resident, els vehicles autoritzats en la zona que li correspon. La targeta de resident o d’un altre sistema
que determini l’Ajuntament durà incorporades les matrícules d’aquests vehicles. Les zones vindran
determinades en el decret d’alcaldia de fixació de zones.
4.2. Els/les residents amb dos o més vehicles rebran dues targetes. L’emissió de duplicats posteriors, a
sol·licitud dels residents, restaran subjectes a la taxa regulada en l’ordenança 3.1 de serveis generals,
excepte en el cas de mal funcionament i previ lliurament de la targeta antiga.
4.3. Els/les residents que estacionin en places d’AREA exclusives per a residents o en places d’AREA
Verda, i dins de la seva zona de residència, podran optar pel pagament avançat d’aquesta taxa de un dia
o de varis, i com a màxim fins al darrer dia laborable de l’any. La tarifa es pagarà a través dels mitjans
habilitats a l’efecte.
4.4. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjançant contracte en règim de rènting, Leasing o
lloguer, subscrit al seu nom, hauran de sol·licitar la targeta de resident amb aportació de l’ original i còpia
del contracte esmentat. En el cas de realitzar el tràmit telemàticament, el contracte de l’empresa de rentin,
leasing o lloguer, a aportar, haurà de ser compulsat per un notari.
4.5. En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, mitjançant contracte de rènting,
Leasing o lloguer, subscrit a nom de l’empresa en la qual prestin els seus serveis, hauran de sol·licitar la
targeta de resident amb aportació de original i còpia del contracte esmentat o certificat original de
l’empresa de rènting, Leasing o lloguer on consti la duració del contracte, la matricula i el conductor
habitual del vehicle. En el cas de realitzar el tràmit telemàticament, el contracte o el certificat de l’empresa
de renting leasing o lloguer, haurà de ser compulsat per un notari.
4.6. En el cas de les persones residents titulars d’un comerç que es vulguin acollir a la condició de l’article
4r punt 2 apartat d) d’aquesta ordenança, podran optar per canviar, de la zona de residència on figurin
empadronats a la zona de residència que correspongui l’adreça del domicili del seu comerç. Amb aquest
canvi es renunciarà a la condició de resident de la seva zona de residència i podrà gaudir de les
condicions de resident de l’AREA a la zona del seu comerç només de dilluns a divendres. Només
s’acceptarà un canvi per resident i comerç. Hauran d’acreditar que són titulars d’una activitat comercial
amb establiment obert al públic, mitjançant la declaració censal presentada davant l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (models 036 o 037) per les activitats classificades a la secció 1a, divisió 6a,
epígrafs dels grups 611 a 665 ambdós inclosos en l’impost sobre activitats econòmiques; o la certificació
d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’AEAT, exercint una activitat classificada
entre els epígrafs anteriorment descrits, o l’últim rebut del preu públic de residus comercials i industrials
assimilables als municipals referent a les activitats compreses als epígrafs de l’Impost sobre activitats
econòmiques anteriorment detallades. També hauran de presentar una fotografia on aparegui el comerç i
que permeti comprovar que està a peu de carrer, o qualsevol mitjà de prova acceptat en dret que ho
acrediti.
5. En el cas de persones, residents o no residents, que disposin de vehicles classificats com “Cero
emisiones” per la Dirección General de Tráfico, segons descrit a l’article 4 punt 3 hauran de presentar la
fitxa tècnica del vehicle acreditativa d’aquestes condicions. L’Ajuntament els facilitarà una targeta
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Art. 6è. Pagament de la taxa.
1. L’obligació del pagament d’aquesta taxa neix, amb caràcter general, cada vegada que es fa ús de
l’estacionament dins dels horaris establerts.
2. En el cas de les persones residents, l’obligació del pagament de la taxa corresponent s’exigirà, per una
sola vegada, a l’inici del període temporal cobert i donarà dret a estacionar a qualsevol de les places
lliures d’ús exclusiu o no exclusiu de residents dins la seva zona de residència, amb independència del
nombre de vegades que hi estacionin, i dins del període cobert.
3. Per Decret d’Alcaldia es podrà eximir del pagament de la taxa per raons d’interès públic, en
determinades zones i períodes. Aquest Decret establirà el període i zones afectades per l’exempció.

Disposició addicional. Tot allò previst en aquesta Ordenança, que resti sotmès a l’actuació de
l’Ajuntament, serà desenvolupat mitjançant Decret d’Alcaldia.
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23
de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 amb l’excepció d’aquelles
modificacions què precisin d’adaptacions logístiques per a la seva aplicació o tècniques en els aplicatius
de gestió, que es produirà l’entrada en vigor quan dites adaptacions ho permetin i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

Data 24-12-2020

8. Les persones conductores o titulars d’empreses dedicades al transport de passatgers mitjançant
autocars que desitgin estacionar a l’entorn de la Font Màgica en horaris d’espectacle, estaran obligats
prèviament a realitzar reserva d’estacionament i el seu pagament pels mitjans telemàtics habilitats per
l’Ajuntament en cada moment i dels quals s’articularan els diferents mecanismes d’informació de que
disposi en cada moment. Aquesta reserva donarà dret a estacionar en la data i horari reservat només en
les zones habilitades i senyalitzades expressament.
9. Els/les conductors/es no residents que, havent estacionat el vehicle en una de les places regulades,
hagin estat denunciats per la superació del límit horari indicat en el comprovant, podran enervar els
efectes de la denúncia, si el
temps excedit no supera la meitat del temps pel qual s’ha pagat. En el cas dels autocars en zones
d’estacionament amb reserva, l’enervació no serà possible.
10. Els/les conductors/es residents que, havent estacionat el vehicle en places d’AREA Exclusiva per a
residents o en places d’AREA Verda, i dins la seva zona de residència, hagin estat denunciats per manca
de comprovant, podran enervar els efectes de la denúncia si des del final del temps autoritzat a l’últim
comprovant vàlid pagat no ha transcorregut un dia dels que està regulat l’obligació de pagament.
11. Les persones conductores de vehicles destinats al transport de mercaderies, en operacions de
càrrega i descàrrega que, havent estacionat el vehicle en una de les places de AreaDUM, hagin estat
denunciats per la superació del límit horari autoritzat indicat en el comprovant electrònic, podran enervar
els efectes de la denúncia, si el temps excedit no supera en una hora el temps autoritzat.
12 L’enervació dels efectes de la denúncia es farà mitjançant l’obtenció d’un comprovant especial expedit
pel mateix aparell multiparquímetre, així com pels mitjans telemàtics que l’Ajuntament habiliti a tal efecte.
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electrònica identificativa per cada vehicle que permetrà al conductor treure un comprovant al parquímetre,
virtual o d'un sistema equivalent conveniat, que permeti el mateix reconeixement del vehicle. Hauran de
respectar el temps màxim aplicable d’estacionament segons la seva condició a cada zona regulada.
6. Els/les titulars de flotes de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de
Tráfico de 6 o més vehicles d’aquest tipus podran excedir la durada indicada en apartat E1) de l’annex si
el/la titular de la flota ha formalitzat un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona que prevegi el seguiment,
control i avaluació de l’ocupació real total de places d’estacionament regulat amb un sistema telemàtic i
sempre que els vehicles es destinin a ús propi del titular de la flota. De l’aprovació d’aquest conveni es
donarà compte al Plenari del Consell Municipal. En aquest cas, el promig diari d’hores d’estacionament en
les places d’estacionament regulat no podrà excedir de les 6 hores/dia/vehicle en servei, o aquell que es
determini per Decret d’Alcaldia.
7. Els agremiats segons descrit a l’article 4 punt 4:
podran accedir a la tarifa especial definida a l’apartat F de l’annex d’aquesta ordenança. A tal efecte,
adquiriran directament al seu gremi o col·legi una targeta professional de prepagament, mitjançant la qual
podran treure el comprovant en els parquímetres en les condicions de dita tarifa.
podran accedir a les condicions definides a l’apartat D de l’annex d’aquesta ordenança.
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ANNEX

2.2 Per tipus de vehicle:
S’afegeix al component base l’import (en euros/hora) que indica la següent taula, en que
en les columnes hi ha la tipologia de vehicle segons la classificació de la Dirección
General de Tráfico de vehicles segons el seu potencial contaminant.
Eco
+0€/h

C
+0.75€/h

B
+1.00€/h

resta de vehicles
+1.25€/h

3. La tarifa a aplicar serà la suma dels components base i variable, amb la excepció de les tarifes
especials, que s’aplicaran segons s’indica en cada cas.
4. Els components variables seran aplicables a partir de la indicació per part de l’Ajuntament.
5. La activació/desactivació de episodi de contaminació, i el criteris d’aplicació els dictaminarà la autoritat
competent. La aplicació del component variable per episodi de contaminació tindrà una demora suficient
des de l’activació, a efectes de comunicació a usuaris durant la qual l’Ajuntament articularà els diferents
mecanismes d’informació de que disposi en cada moment. L’Ajuntament podrà limitar el nombre
d’operacions d’estacionament els dies en que hi hagi episodi de contaminació.
B. Places d’AREA exclusives per a residents i Places d’AREA Verda (per a residents)
Targeta de resident: gratuïta.
Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies naturals

https://bop.diba.cat
Pàg. 184-224
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2. Component variable (igual per a places d’AREA Blava i Verda per a no resident):
2.1. Per episodi de contaminació:
En el cas que hi hagi activat un episodi de contaminació s’incrementarà al component
base la quantitat de 2 euros/hora en tots els cassos, excepte en els “Eco” i els “cero
emisiones”, en que excepcionalment serà de 0,0 euros/hora.

Data 24-12-2020

1.2. Places d’AREA Verda (per a no residents):
Area Verda A:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: 3,00 euros/hora
Area Verda B:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: 2,75 euros/hora

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A. Places d’AREA Blava i Area Verda (per a no residents)
1. Component base:
1.1. Places d’AREA Blava:
Area Blava A:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: 2,50 euros/hora
Area Blava B:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: 2,25 euros/hora
Area Blava C:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: 1,96 euros/hora
Area Blava D:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: 1,08 euros/hora

A

ESTACIONAMENT REGULAT EN VIES PÚBLIQUES

2. L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’operacions d’estacionament els dies en que hi hagi episodi de
contaminació.
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B

1. Component base
Import: 0,20 euro/dia amb un màxim d’1 euro/setmana

C. Places d’AREA ZonaBus (Autocars):

AREA ZonaBus-Parada breu
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import 2,50 euros per operació.
D. Places d’AREA DUM.( Distribució Urbana de Mercaderies)
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització.
En el cas concret de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de
Tráfico autoritzats per a l’estacionament en places d’ÀREA DUM, la duració màxima serà de 30
minuts addicionals a allò que determini el senyal.
En el cas concret del vehicles autoritzats per a l’estacionament en places d’ÀREA DUM i que
compleixin amb l’esmentat al art. 4 punt 4:
- La duració màxima serà de fins a 2 hores en les franjes compreses entre les 8 i les 10 h, i entre
les 14 i les 20 h (dins dels horaris de regulació establerts per la senyalització).
- Addicionalment, aquests vehicles podran obtenir fins a 6 permisos especials per mes, que
permetran una duració màxima de fins a 6 hores en la franja compresa entre les 14 i les 20 h
(dins dels horaris de regulació establerts per la senyalització).
Import: 0,00 euros/temps límit autoritzat.
E. Tarifa especial per a Vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico.
Targeta identificativa: gratuïta.
Durada màxima permesa per vehicle: la mateixa que es determina per la resta de vehicles,
indicat a la senyalització vertical.
Import: s’aplicarà la tarifa reflectida en la següent taula.
Tarifa
AREA Blava A,B,C i D

Import
0.00€/hora

AREA Verda A i B

0.50€/hora

Residents

0.20€/dia

Gremis

0.00€/hora
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AREA ZonaBus-Blava entorn Font Màgica: Zona d’estacionament especial amb reserva
determinada per Decret d’Alcaldia.
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui l’autorització de reserva
d’estacionament o la senyalització.
Import: 20 euros/hora

Data 24-12-2020

AREA ZonaBus-Blava B:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: S’estableixen els imports segons la classificació establerta per la DGT:
Etiquetes “cero emisiones”: 0 euros/hora (bonificació del 100%).
Etiquetes “Eco”: 4,0 euros/hora.
Etiqueta “C”: 4,5 euros/hora.
Etiqueta “B”: 5 euros/hora.
Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de
etiqueta: 8,5 euros/hora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Etiquetes “cero emisiones”: 0 euros/hora (bonificació del 100%).
Etiquetes “Eco”: 12 euros/hora
Etiqueta “C”: 13,5 euros/hora
Etiqueta “B”: 15 euros/hora
Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de
etiqueta: 18 euros/hora.

B

-

A

AREA ZonaBus-Blava A:
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització
Import: S’estableixen els imports segons la classificació establerta per la DGT:

F. Tarifa especial gremis i col·lectius professionals
Aplica solament a les places d’AREA Verda (per a no residents)
S’aplicarà la tarifa de 2,50 €/h

https://bop.diba.cat
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Data 24-12-2020

CVE 2020039112

Pàg. 186-224

H. Enervació dels efectes de denúncia
Enervació dels efectes de una denuncia. Amb caràcter general, l’import del comprovant especial
necessari és de 9 euros per a tots els vehicles.
En el cas dels autocars és de 20 euros.
En el cas de vehicles destinats al transport de mercaderies que, havent estacionat el vehicle en una de les
places d’AreaDUM, hagin estat denunciats per la superació del límit horari autoritzat indicat en el
comprovant electrònic, l’import del comprovant especial és de 9 euros.

A

G. Cobrament de la tarifa
El cobrament es farà arrodonint al múltiple de cinc cèntims d’euro, a la baixa.
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Ordenança fiscal núm. 3.13
TAXES PER SERVEIS CULTURALS

A

Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, s’estableixen les taxes per les visites als
museus i les exposicions municipals, excepte les exposicions temporals, com també per les cessions
temporals d’ús de locals i espais, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

https://bop.diba.cat

Art. 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes la prestació dels serveis i/o activitats següents:
a) Entrades als museus o les exposicions permanents.

b) Cessió temporal d’ús de locals i d’espais.

Art. 4t. Quota
Les taxes corresponents als serveis o activitats de difusió culturals són les següents:
Entrades a museus i centres patrimonials

A.1. Entrades a exposicions permanents
Imports en euros
Normal
Reduïda

Museus

Data 24-12-2020

Museu d’Història de Barcelona - MUHBA
Entrada combinada
1
•
MUHBA Plaça del Rei
•

MUHBA-Via sepulcral romana

•

MUHBA-Domus de Sant Honorat

•

MUHBA-Domus Avinyó

•

MUHBA-El Call Centre d’Interpretació

•

MUHBA Vil·la Joana (Casa Verdaguer)

•

MUHBA Sala de calderes de Fabra i Coats

•

MUHBA Oliva Artés

•

MUHBA-Refugi 307

2

3

4

Entrada al MUHBA Via sepulcral romana de la pl. Vila de Madrid
Entrada al MUHBA Domus de Sant Honorat (inclou les Sitges Medievals

7,00
2,00

5,00
1,50

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GRUP A.

CVE 2020039112

Pàg. 187-224

Art. 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d’aquestes taxes les persones, entitats o institucions a les quals s’autoritzi la
utilització dels espais o a rebre les prestacions i/o aprofitaments especials regulats en la present
normativa.

1

Tot el subsòl, més Saló del Tinell més la capella de Santa Àgata
Exposició permanent a l’interior de l’espai. Les tombes es poden visitar gratuïtament.
3
Recorregut per la Domus ubicada al subsòl de l’edifici del carrer de la Fruita
4
Accés a la part de fora del Refugi, amb els plafons explicatius (però no a l’interior del recinte, que
requereix reserva prèvia)
187

B

2

•

MUHBA-Turó de la Rovira

•

MUHBA-Casa de l’Aigua

2,00

1,50

2,00
2,00

1,50
1,50

Gratuït

Gratuït

A

MUHBA Santa Caterina

1,50
1,50
1,50

5

Els eventuals centres que el MUHBA pugui incorporar a la seva xarxa d’equipaments tindran una taxa de
2 € (1,50 € reduïda) mentre no s’aprovi la seva taxa específica.
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Entrada general

5,00

3,50

4,20

2,40

6,00

4,00

7,00
6,00
3,50

3,50
2,70
1,70

5,00

3,50

4,00
4,50

2,80
3,15

https://bop.diba.cat

•

2,00
2,00
2,00

Pàg. 188-224

del carrer de la Fruita)
Entrada al MUHBA Domus Avinyó
Entrada al MUHBA El Call Centre d’Interpretació
Entrada al MUHBA Vil·la Joana (Casa Verdaguer) de la Ctra. de
l’Església, 104 (Vallvidrera)
Entrada al MUHBA a Fabra i Coats (inclou la sala de calderes del C. Sant
Adrià, 20)
Entrada al MUHBA Oliva Artés del carrer d’Espronceda, 144
Entrada a:
•
MUHBA-Temple d’August

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau i Jardí Botànic)
Entrada conjunta
Entrada Museu Blau
Entrada Jardí Botànic
Museu Etnològic i de Cultures del Món
Entrada
El Born Centre de Cultura i Memòria
Entrada conjunt arqueològic (subsòl + exposició estable)
Entrada combinada (exposició temporal + exposició estable)

A.2. Entrades combinades i targetes multientrada
L’Institut de Cultura o el Consorci del Museu de Ciències Naturals, segons s’escaigui, podran
oferir entrades combinades a diferents museus de la seva competència a partir de combinacions
relacionades amb el seu àmbit temàtic o territorial. També podrà oferir passis anuals, individuals
o familiars, que abastin diversos museus. En tots els casos, s’establirà un preu global que no
superi la suma dels preus individuals de cada entrada. I també serà necessària l’aprovació del
President de l’Institut de Cultura de Barcelona i del President del Consorci del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, respectivament.

A.3. Promocions
1r. Els museus, en els períodes de baixa afluència de visitants i en les franges horàries de 14:00
hores a 16:30 hores i de 18:00 fins l’hora de tancament, poden aplicar descomptes del 50% en
els preus de l’entrada general. Igualment, poden aplicar descomptes del 50% de la taxa per
campanyes de promoció dels centres, i com a incentiu per a l’afluència de sectors de públic
específics.
En aquests casos serà necessària l’aprovació del President de l’Institut de Cultura de Barcelona,
5

Accés als tres espais museïtzats
188

Data 24-12-2020

Entrada

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Museu del Disseny de Barcelona

B

Entrada general

CVE 2020039112

Museu Frederic Marès

quan siguin promocions de l’Institut de Cultura de Barcelona, i del President del Consorci de
Ciències Naturals de Barcelona, quan siguin promocions del Consorci.

Associacions i entitats de caràcter cultural.

3r. Els museus també podran oferir entrades gratuïtes en hores convingudes per a grups de
persones participants en congressos d’especial rellevància a Barcelona, d’acord amb la relació
anual publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona, o els de temàtica afí a les disciplines dels
museus.
4t. Les persones que visitin els museus i centres patrimonials municipals a títol individual tindran
dret a una segona visita gratuïta en el termini de sis mesos des de la primera, presentant el tiquet
d'entrada convenientment validat.
5è. Les persones que adquireixin l’entrada combinada del MUHBA tenen dret a visitar els centres
inclosos durant els següents 6 mesos a partir de la data de la primera visita i també a fer una
segona visita a MUHBA Plaça del Rei, prèvia presentació del tiquet d’entrada convenientment
validat.
A.4. Accés a altres espais públics
Jardí-Museu del Laberint d'Horta
Adult
Carnet Jove i menors de 14 anys
Persones jubilades o aturades
Veïn(e)s i menors de 5 anys
Visites fetes en dimecres o diumenge
Descompte del 10% per a grups de més de 15 persones

2,23
1,42
gratuït
gratuït
gratuït

GRUP B. Cessió temporal d’ús de locals i espais dels centres gestionats per l'Institut de Cultura de
Barcelona o pel Consorci del Museu de Ciències Naturals

B. 1. Espais patrimonials
Imports en euros
Ús general

m²
Jornada
completa

Museus i espais

Mitja jornada
Ús
Cultural

Museu d'Història de Barcelona - MUHBA
652

4.304

3.648

2.795

Casa Padellàs (galeries)
Casa Padellàs (pati)

290

2.075

1.761

1.363

100

1.108

951

725

Sala Martí l’Humà

98

1.108

951

725

B

Saló del Tinell

https://bop.diba.cat

•

Pàg. 189-224

Associacions i entitats de temàtica afí a les especialitats de les col·leccions del museu o
centre.

CVE 2020039112

•

Data 24-12-2020

Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva que
desenvolupin tasques amb especial atenció per la inclusió social.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•

A

2n. Els museus podran oferir entrades gratuïtes en hores convingudes per grups provinents
d’associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun dels següents requisits:
• Associacions i entitats vinculades al territori proper al museu o centre.

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

189

975

4.304

3.648

2.795

Refetor

218

3.333

2.835

2.166

Sala Claraboies

135

1.200

1.020

780

Sala d’Actes

107

1.800

1.530

1.170

Claustre dels gats

190

2.905

2.470

1.888

721

4.304

3.648

2.795

200

170

130

240

1.566

1.331

1.018

Vestíbul – us d’espai -

>500

3.510

2.962

2.302

Vestíbul – us d’espai -

250-500

2.656

2.258

1.727

Vestíbul – us d’espai -

<250

1.649

1.401

1.071

Museu Blau
Aules formatives
Sala d’Actes

<100m2

Jardí Botànic
Zona de l’estany

620

3.510

2.962

2.302

Pl Seqüoia

433

2.656

2.258

1.727

Pl Polivalent

393

1.649

1.401

1.071

Pl dels Voluntaris

240

1.649,00

1.401,00

1.071,00

200

170

130

Institut Botànic
Aules formatives

<100m2

Sala polivalent

193

1.566

1.331

1.018

Sala d’exposicions

300

3.510

2962

2.275

3.895

10.000

8.000

6.000

827

3.000

2.400

1.800

Sala A: Segment 2 - mitja sala parquet

1.534

3.500

2.800

2.100

Sala A: Segment 3 - mitja sala parquet

1.534

3.500

2.800

2.100

442

1.500

1.200

900

Disseny HUB Barcelona
Sala A
Sala A: Segment 1 - corredor

Sala B
Sala C

518

1.500

1.200

900

6

548

2.000

1.600

900

Sala Auditori (320 pax)

450

2.000

1.600

1.200

B

Sala Foyer

Pàg. 190-224

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

CVE 2020039112

Pati Verger

Data 24-12-2020

Museu Frederic Marès
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Si es cedeix temporalment l’ús de més d’un
espai s’aplicarà un descompte del 30%
sobre el preu total
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A

Claustre

6

Espai exclòs de cessió amb caràcter general i subjecte a petició excepcional.
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Pàg. 191-224
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A

-En cas de cessions de més de 2 dies
consecutius, per a cada dia addicional
s’aplicarà un descompte del 30% sobre el
preu/dia. Si les cessions són de més de set
dies, per a cada dia addicional s’aplicarà
un descompte del 50% sobre el preu dia.
-Una jornada completa engloba 8 hores en
horari d’obertura de l’equipament. En el cas
que l’activitat s’ampliï en trams horaris fora
dels d’obertura de l’equipament, es cobrarà
una vuitena part de la taxa per cada hora
que sobrepassi l’horari.

3.332

2.835

2.166

42

300

150

gratuït

2.555
1.586

( )

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Sala Polivalent

Palau de la Virreina
Pati planta baixa

410

Espai 4

127

3.000
3 000
3.000

Auditori Lab

86

500

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montcada)
Sala d’actes + aula didàctica
105
Pati Nadal + pati Marquès de Llió
100
Pati Nadal
Pati Marquès de Llió
Sala d’actes + Pati Nadal

40
60
145

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montjuïc)
Sala d’actes
100

7
8

( )
9

( )

1.586

1348

1.031

1.586

1348

1.031

500

425

325

500

425

325

1.586

1348

1.031

500

425

325

3.000

2.550

1.950

Data 24-12-2020
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Capella

CVE 2020039112

Capella Antic Hospital

El Born Centre de Cultura i Memòria
Sala Moragues

626

7

B

Veure apartat B5c
ídem
9
ídem
8

191

Sala Moragues + ús de la balconada

808

6.000

5.100

3.900

Sala Moragues + mig Vestíbul

870

6.000

5.100

3.900

Sala Moragues + mig Mercat

1.688

9.000

7.650

5.850

Sala Moragues + espai obert del Mercat

2.818

15.000

12.750

9.750

100

500

425

325

Sales Grans polivalents

90

300

200

100

Sales Petites polivalents

40

200

150

( )

4.000

3.200

2.500

3.000

2.300

1.800

4.000

3.200

2.500

3.000

2.300

1.800

Pàg. 192-224
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* Per les cessions de més de 2 dies
consecutius, per a cada dia addicional
s’aplicarà un descompte del 20% sobre el
preu/dia.
* En cas que la cessió d’ús suposi el
tancament del Centre, en horari de
funcionament, el preu s’incrementarà en un
40%

Castell de Montjuïc

Pati d’Armes (parcial)
Terrassa Pati d'Armes (sencer)

3.000

Terrassa Pati d'Armes (parcial)
Terrassa + Pati d’Armes

4.870

6.000

4.800

3.750

Zona Jardí Timbaler
Zona Baluards Sant Carles i Santa Amalia
Sales Residència d'oficials

1.000

2.500
2.500
200

2.000
2.000
150

1.200
1.200
11
( )

1.500

1.000

700

Altres espais de l'interior del primer recinte

CVE 2020039112

1.870

Data 24-12-2020

Pati d’Armes (sencer)

10

B.2. Altres espais
Per a la cessió temporal d’ús d’altres espais gestionats per l’Institut de Cultura o pel Consorci del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona que no estiguin inclosos en la taula anterior, s’aplicaran
les tarifes següents en funció de l’espai utilitzat i la durada de l’acte:
Imports en euros
Categoria

Superfície

Categoria 1

Fins a 100 m2

Categoria 2

11

Mitja jornada

Ús cultural

500

425

325

De 101 a 250 m2

1.586

1.348

1.031

Categoria 3

De 251 a 500 m2

2.555

2.172

1.661

Categoria 4

Més de 500 m2

3.000

2.550

1.950

B

B

10

Jornada
completa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sala-Auditori Comercial 5
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3. Dies addicionals i serveis
a)

Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge s’aplicarà un descompte del 50% sobre el
preu de jornada completa. El descompte només s’aplicarà en cas que no s’alteri el normal
funcionament del recinte o de la visita.

b)

En el cas que sigui necessari reforçar els serveis de subministraments, vigilància i neteja,
el/la peticionari(a) n’haurà d’assumir els costos.

En el cas del Disseny Hub de Barcelona, la gratuïtat no serà d’aplicació en trams d’ampliació
fora de l’horari d’obertura ordinària de l’equipament.
b)

Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per rigorós ordre de sol·licitud. Tindran prioritat
les sol·licituds d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. L’ús de
l’espai i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari del
museu. Es mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest
apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin.

c)

Els espais del Palau de la Virreina se cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats
d’interès cultural i sempre i quan no tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en
general. Per determinar l’interès cultural d’una activitat, serà necessari l’informe favorable de
la Direcció competent en matèria d’acció i promoció cultural de l’ICUB. En aquest cas, les
entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de
subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització dels espais. L’ús
dels espais i la realització de l’activitat, no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari
de l’edifici.

d)

Les sales petites polivalents i les sales Residència d’oficials del Castell de Montjuïc se
cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats d’interès cultural i sempre i quan no
tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès cultural
d’una activitat, serà necessari l’informe favorable de la Direcció competent en matèria d’acció
i promoció cultural de l’ICUB. En aquest cas, les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la
taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres
que es derivin de la utilització dels espais. L’ús dels espais i la realització de l’activitat, no
podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’edifici.
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Pàg. 193-224
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Els espais: sala Martí l’Humà (MUHBA), Verger del Museu Frederic Marès, sala d’actes del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sala d’actes de l’Arxiu Històric de la ciutat de
Barcelona, sales polivalents del Castell de Montjuïc, l’auditori del Disseny Hub de Barcelona,
sala d’actes del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, sales d’actes del Museu
Etnològic i de Cultures del Món (seu Montjuïc i seu Montcada), sala Moragues i sala Castellví
del Born Centre de Cultura i Memòria, i sala d’actes Edifici Annex del Born CCM
respectivament, podran ser cedits de manera gratuïta amb exempció de la taxa, com a màxim
un cop al mes cadascun d’aquests espais, a entitats amb finalitats d’interès general, com ara
culturals, cíviques, educatives, científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció
social, de defensa del medi ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives
relacionades amb llurs finalitats específiques, d’acord amb els seus estatuts i, preferentment,
sempre que siguin obertes al públic. Les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa,
s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que
es derivin de la utilització de l’espai.

Data 24-12-2020

a)
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B.5. Gratuïtat

B

S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que el sol·licitant de la cessió temporal d’ús
sigui una entitat pública, una organització sindical o un partit polític que ho sol·liciti a través d’un
grup municipal. Tindran prioritat els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de
Barcelona.
Els beneficiaris de la reducció de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de
subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es puguin derivar de la utilització de l’espai.
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A

B.4. Reducció taxa

En el cas de cessions gratuïtes d’espais gestionats per l’ICUB es donarà compte al seu Consell
d’Administració.
Art. 5è. Reduccions
1r. En el cas de les quantitats referides a entrades de museus, es gaudirà d’entrada gratuïta en els
següents casos:
a) Amb caràcter general:
- El dia del mes amb l’horari d’entrada gratuïta en dissabte o diumenge que s’establirà segons la
programació dels museus.
- En general, tots els museus faran jornada de portes obertes els dies 12 de febrer (Santa Eulàlia)
18 de maig (Internacional dels Museus) i 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè, Patrona de
Barcelona).
- De manera particular, els museus podran fer jornada de portes obertes exclusivament el dia que
esdevingui un acte inaugural en el propi centre, una festivitat d’especial rellevància pel museu, el
barri o la ciutat, com ara les festes majors del barri o districte municipal en que es trobi ubicat;
també en relació a la seva disciplina, o en ocasió de l’aniversari de la creació del museu. En el
cas del MUHBA-Plaça del Rei, la gratuïtat serà per a l’accés a l’exposició i no al centre, durant
l’acte inaugural i també el primer cap de setmana següent al mateix.
- Les tardes de tots els diumenges de l’any que el museu estigui obert.
- Les visites concertades de grups d’estudi realitzades durant un matí o una tarda lectiva.
- En general tots els museus faran portes obertes durant la Nit dels Museus que se celebrarà de
les 19,00 a la 1 de la matinada de la nit del dissabte més propera al 18 de maig.
- De manera particular, els museus podran fer jornada de portes obertes coincidint amb la Jornada
Europea del Patrimoni que impulsa anualment el Consell d’Europa en col·laboració amb la Unió
Europea.
- Els museus disposaran d’invitacions gratuïtes per atendre necessitats de protocol i relacions
públiques. Donaran accés al centre i les seves exposicions temporals. Seran donades sota
control de la direcció del centre i no podran ser usades com a recurs per a campanyes de
promoció.
b) Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta:
Les persones menors de setze anys.
Els membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of Museums).
Les persones membres degudament acreditades de l'Associació de Museòlegs de Catalunya.
Les persones guies de turisme professionals en l’exercici de la seva feina.
El professorat d’ensenyament reglat acreditat per la direcció del centre educatiu.
El professorat d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants.
Les persones posseïdores de la targeta rosa gratuïta.
Les persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb discapacitat,
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B.7.Consell d’administració de l’ICUB
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Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals, així com dels serveis
associats a la mateixa es fixaran en un contracte, on també constarà l’import de la taxa
corresponent d’acord amb aquesta Ordenança.

Data 24-12-2020

B.6.Formalització
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En cas que sigui necessari l'ús d'altres espais per a funcions complementàries i auxiliars al
rodatge, s'abonarà la taxa corresponent a cadascun amb una reducció del 75%.
En qualsevol cas, la cessió dels espais estarà condicionada a la seva disponibilitat i a la
compatibilitat de l'ús amb l'activitat quotidiana del centre i amb les necessitats de protecció i
conservació del patrimoni.

A

La cessió dels espais quan es destinin estrictament a set de rodatge de llargmetratges,
curtmetratges, enregistraments televisius, videoclips, maquetes, o a la realització de sessions
fotogràfiques, serà gratuïta sempre i quan tinguin com a finalitat la creació cultural i no tinguin
caràcter publicitari.

B

e)

Art. 6è. Meritació.
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, de l’autorització per a l’aprofitament o sol·licitud de la
prestació de servei o la realització d’activitats que constitueixen el fet imposable d’aquestes taxes.
Art. 7è. Responsabilitats dels subjectes passius
1.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
dels béns municipals, el/la beneficiari/a, sense perjudici del pagament de la contraprestació
que li correspongui, està obligat a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de
reconstrucció i/o reparació i a dipositar-ne prèviament l'import.
Si els danys són irreparables, la persona beneficiària haurà d'indemnitzar l’Ajuntament amb
una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels desperfectes.

3.

Es podrà percebre el cost efectiu de tots els serveis addicionals que s’originin amb motiu de
l’exercici de les activitats i els serveis previstos en la present normativa, especialment els de
neteja, vigilància, bombers i altres. En aquests casos, simultàniament es podrà exigir, a més
del pagament de la taxa corresponent, la constitució d’un dipòsit en metàl·lic que garanteixi el
pagament dels serveis i dels possibles desperfectes.

4.

No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què
es refereix el present article.

A
B

2.
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2n. En el cas de les quantitats referides a les entrades de museus i centres patrimonials, gaudiran de
l’entrada reduïda:
Les persones de 16 anys fins a 29 anys.
Les persones de 65 anys o més.
Les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda.
Les famílies, amb un màxim de dues persones acompanyants adultes, sempre que com a mínim
una d’elles sigui el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un
membre menor de 16 anys.
Les persones posseïdores de carnet de família nombrosa.
Les persones posseïdores de carnet de família monoparental.
Les persones posseïdores del carnet de Biblioteques de Barcelona
Les persones posseïdores de bitllet d’autobusos turístics, en els termes establerts al conveni
signats per l’Institut de Cultura de Barcelona o el Consorci del Museu de Ciències Naturals i
l’entitat o societat titular de la gestió dels esmentats autobusos.
Les persones posseïdores de la targeta BCN Express.
Les persones posseïdores del carnet del Centre de Documentació del Museu del Disseny
gaudiran d’entrada reduïda a l’esmentat Museu.
L’adquisició del catàleg de l’exposició donarà dret a dues entrades reduïdes.
Els grups de 10 o més persones.
En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.

Pàg. 195-224

-
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-

Data 24-12-2020
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-

o les persones acompanyants de persones amb targeta acreditativa de discapacitat reconeguda i
que requereixi el concurs de tercera persona.
Els i les periodistes degudament acreditats.
Les persones posseïdores de la targeta BCN card.
Les persones adultes acompanyants dels infants beneficiaris del “Quadern Cultura”. Una persona
adulta per cada infant.
Les persones donants de patrimoni degudament acreditades tindran accés gratuït al museu al
que hagin formalitzat la donació.
Les persones membres de les associacions o agrupacions d'amics dels museus integrants de
la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya i de la Fundació Amics del MNAC, degudament
acreditades, gaudiran d’entrada gratuïta als museus municipals integrants de la Xarxa de Museus
d’Art de Catalunya.
Les persones inscrites al registre “Gaudir més Barcelona”.
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Art. 8è. Normativa supletòria.
En tot allò que no és previst en la present normativa, hi és d’aplicació l’Ordenança fiscal general.

B
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Data 24-12-2020
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Pàg. 196-224
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Disposició final.
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre
de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació.

A

Disposició transitòria única.
Les taxes previstes en aquesta ordenança fiscal mantindran la seva vigència mentre la forma de gestió
dels servei no exigeixi un canvi en la naturalesa jurídica de la contraprestació econòmica, d’acord amb la
legislació aplicable.

196

Ordenança fiscal núm. 3.14
TAXES PER SERVEIS ESPECIALS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

A

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 58è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, es
fixen les taxes per la utilització privada dels serveis d’enllumenat i il·luminació, que es regeixen pels
articles 20è a 27è del text refós esmentat.
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Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable d’aquestes taxes la utilització privada especial
de l'enllumenat públic a través de la connexió temporal a la xarxa de l'enllumenat públic, com també la
utilització privada especial a través del funcionament especial de les instal·lacions d'enllumenat, fora de
l'horari habitual, en espais públics de la ciutat.

Pàg. 197-224

Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius d’aquestes taxes aquelles persones físiques i
jurídiques que utilitzin de manera especial els serveis d’enllumenat i d’il·luminació en benefici particular
com a suport de les seves activitats.
Art. 4t. Quota
1. Les tarifes a aplicar són les següents:

CVE 2020039112

Euros

(1) 1 hora d’equip complementari.
(2) Suplement per actuació individual per equip de suport de 2h d’equip complementari.
(3) Preu pròxim fluid enllumenat artístic.

a)

Utilització d’instal·lacions amb enllumenats ornamentals situats en
edificis públics

Euros
1ª hora

hores següents

AJUNTAMENT

97,80

29,08

ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU

83,62

14,30

205,55

131,22

BARRI GÒTIC (PLAÇA DEL REI)

89,19

9,94

BASÍLICA STA. MARIA DEL MAR

170,85

102,00

97,42

21,15

157,69

83,35

AURÈOLA PALAU NACIONAL

CASTELL DE MONTJUÏC
CATEDRAL
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87,78 € (1)
176,01 € (2)
kW connectats x hores de
funcionament x 0,236 € (3)

B

Funcionament especial (fora de l'horari habitual) de les instal·lacions
d'enllumenat viari per al rodatge de pel·lícules, filmació d'espots
publicitaris, etc. La quota total serà la suma de les tarifes pels tres serveis
que figuren a continuació:
Assistència tècnica
Equip d'encesa i apagada
Consum de fluid elèctric

90,43

16,39

ESGLÉSIA DE SANT PAU DEL CAMP

72,98

6,82

117,56

44,67

ESGLÉSIA SANT PERE DE LES PUEL·LES

83,58

10,69

ESGLÉSIA DE SANTA MADRONA

79,87

14,20

MONUMENT A COLOM

80,18

8,85

PALAU DE LA VIRREINA

76,70

8,02

PAVELLONS GÜELL

81,18

12,34

PLAÇA MONESTIR DE PEDRALBES

77,97

7,92

ROCALLA MIRAMAR

79,36

10,44

122,34

49,45

TORRE DE LA LLUM

89,80

21,02

ESGLÉSIA D’ABRAHAM

79,44

5,53

COLUMNES AV. LITORAL

79,63

5,73

hores següents

ARC DE TRIOMF

94,96

3,92

CASA ELIZALDE

80,03

0,67

CENTRE MORAL I CULTURAL

81,76

1,01

DAVID I GOLIAT

83,93

1,46

DONA I OCELL

74,58

4,95

ESGLÉSIA DE LA MERCÈ

85,86

1,81

ESGLÉSIA DE SANT ANDREU

88,77

2,38

ESGLÉSIA DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS

87,42

2,04

ESGLÉSIA DE SANTA ANNA

83,48

1,34

ESGLÉSIA DELS JOSEPETS

83,48

1,35

ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE GRÀCIA

80,03

0,68

ESGLÉSIA SANT JUST I PASTOR

84,95

1,59

ESGLÉSIA SANT RAMON DE PENYAFORT

83,40

1,35

ESGLÉSIA SANT VICENÇ

93,44

3,54
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Data 24-12-2020

4 hores
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TEMPLE SAGRADA FAMÍLIA

B

ESGLÉSIA DEL PI

A

DRASSANES REIALS-DUANA
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49,29

Pàg. 198-224

118,19
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CLAUSTRE DE LA CATEDRAL

5,16

INSTITUT CARTOGRÀFIC

87,00

2,01

MONUMENT ANSELM CLAVÉ

87,34

2,09

MONUMENT A PAU CASALS

85,65

1,76

MONUMENT ALS NOUS CATALANS

84,61

1,57

MURALLA PL. DELS TRAGINERS

83,52

1,14

MURALLA SOTSTINENT NAVARRO

90,07

3,58

PARC GÜELL (TRES CREUS)

83,48

1,33

PLAÇA DEL COMERÇ

80,04

0,67

POLIORAMA

84,38

1,48

PORTA DE SARRIÀ

84,38

1,48

PORTAL MIRALLES

84,07

3,91

TORRE DEL RELLOTGE A PL. RIUS I TAULET

91,26

4,38

2.
A les entitats sense finalitats lucratives que acreditin aquesta condició segons el que
estableix l’article 2n de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, pel qual aprova el règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, se’ls aplicarà una tarifa de
zero euros.

Art. 5è. Meritació. L'obligació de pagament neix en el moment en què se sol·licita formalment el servei.

B
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23
de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.

A

92,01
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JARDINS JOSEP AMAT

Pàg. 199-224

1,58
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84,73

Data 24-12-2020

FAÇANA DE PERSONATGES
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Ordenança fiscal núm. 3.15

Art. 4t. Quota. La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes següents:

2. Fonts ornamentals amb superfície entre 50 i 500 m

2

280,40
12,30
15,38

2

Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

574,29
30,75
36,90

3. Fonts ornamentals amb superfície més gran de 500 m

2

Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

1.208,00
85,32
100,88

4. Fonts ornamentals singulars amb superfície més gran de 500 m
4.1 Eix Avinguda M. Cristina. Font Màgica
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

1.460,02
682,21
961,39
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2

B

1. Fonts ornamentals amb superfície més petita de 50 m
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

Pàg. 200-224

Art. 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquestes taxes les persones físiques o jurídiques que disposin, utilitzin o
aprofitin especialment o privadament el funcionament de les fonts ornamentals en benefici propi.
2. No estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència
corresponent:
Els organismes de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província de Barcelona i del municipi
de Barcelona, i les entitats locals que en formin part.
Entitats benèfiques, pels aprofitaments directament relacionats amb els seus fins benèfics.
Els partits polítics en període electoral.
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b) L’engegada i funcionament de les fonts ornamentals per al rodatge de pel·lícules, vídeos,
enregistraments televisius i impressió de fotografies, o d’altres esdeveniments, dins de l’horari de
funcionament establert per l’Ajuntament, amb independència de l’obligatorietat d’obtenir
l’autorització municipal pertinent.

Data 24-12-2020

Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança:
a) La utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals.
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Art. 1r. Disposicions generals. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, es
fixen les taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts municipals, que es regeixen pels
articles 20è a 27è del text refós esmentat.

A

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVADA DEL FUNCIONAMENT DE LES FONTS ORNAMENTALS

4.5 Eix Avinguda M. Cristina. Cascades 1, 2, 3, 4
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

1.165,54
645,06
680,17

4.6 Eix Avinguda M. Cristina. Plaça Espanya
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

996,89
130,65
138,14

4.7 Cascades Anella Olímpica de Montjuïc
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

1.545,30
259,72
301,40

4.8 Gran Cascada del Parc de la Ciutadella
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

1.423,10
67,65
76,88

5 Fonts Cibernètiques
5.1 Font de Can Fabra
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

980,85
163,48
170,91

5.2 Font de Manuel de Falla
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

1.005,97
168,88
180,21

A

1.324,22
584,67
697,64
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4.4 Eix Avinguda M. Cristina. Avda. Maria Cristina
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

Pàg. 201-224

1.690,92
1.267,33
1.535,33

CVE 2020039112

4.3 Eix Avinguda M. Cristina. Font Màgica, Cascades 1, 2, 3, 4 i Avda. MC
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

Data 24-12-2020

1.651,32
877,83
1.149,93

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.2 Eix Avinguda M. Cristina. Font Màgica i Cascades 1, 2, 3 i 4
Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació
Per hora de funcionament amb il·luminació

5.3 Fonts Bessones de la Plaça Catalunya
1.228,30
186,03

Per hora de funcionament amb il·luminació

198,33
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Per engegada
Per hora de funcionament sense il·luminació

Art. 5è. Meritació. L’obligació de pagament de la taxa neix en el moment en què es formula la
sol·licitud d'ús corresponent.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

CVE 2020039112

Pàg. 202-224

https://bop.diba.cat

A

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació.
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Ordenança fiscal núm. 3.16

Art. 4t. Responsabilitats dels subjectes passius. 1. En el cas que l'aprofitament especial comporti la
destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o l'entitat en qüestió està
obligat, independentment del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses
de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l'import.
2. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l'Ajuntament amb la mateixa quantitat que
el valor dels béns destruïts o que l'import del deteriorament efectivament produït.
En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments anteriors.
Art. 5è. Meritació de la taxa i període impositiu. 1. La meritació de la taxa que regula aquesta
Ordenança es produeix:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la
llicència corresponent.
b) En aquells supòsits en què la utilització privativa o l'aprofitament especial a què fa referència l'article
2n d'aquesta Ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat la
utilització o l'aprofitament esmentat. A aquest efecte, s’entén que ha començat la utilització o
l’aprofitament en el moment en què s’inicia la prestació del servei als ciutadans que el demanen.
c) Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i el subsòl de les vies públiques
municipals es prolongui diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o
aprofitament especial del domini públic municipal, casos en què procedirà el prorrateig trimestral,
conforme a les regles següents:
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Art. 3r. Obligats tributaris. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en
concepte de contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil titulars de les
corresponents xarxes de telecomunicacions, sistemes de fibra òptica, televisió per cable o altra tècnica
que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o que hi estiguin
instal·lades, independentment del seu caràcter públic o privat, així com altres anàlogues.
2. Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o subsidiàriament, de les obligacions
tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenança, les persones físiques,
jurídiques o les entitats de l’article 35è. 4 de la Llei general tributària en els supòsits que s’hi estableixen i
la normativa de desenvolupament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança la
utilització privativa o l’aprofitament especial, total o parcial, constituït, en el vol, el sòl i el subsòl de les vies
públiques municipals en el terme municipal de Barcelona, per les empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil que prestin serveis, mitjançant recursos de la seva titularitat, com xarxes de
telecomunicacions, sistemes de fibra òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi de xarxes o
instal·lacions que transcorrin pel domini públic local, encara que no s’hagi demanat o obtingut la
corresponent llicència, autorització o concessió constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques
municipals.
2. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa,
depenguin o estiguin relacionats, directament o indirectament, amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl
de la via pública o hi estiguin en relació.

B

Art. 1r. Disposicions generals, naturalesa i objecte. D'acord amb allò que disposen els articles 133è.2 i
142è de la Constitució, l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i, específicament, els articles 15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Excel·lentíssim Ajuntament de
Barcelona acorda la imposició i ordenació d’una taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals en el terme municipal de Barcelona,
a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, que es regirà pels esmentats preceptes i
per aquesta Ordenança fiscal.

A

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

b) Superfície ocupada S=LXT*0,6
On LXT és la longitud de xarxa de telecomunicacions de cada obligat tributari, determinada en metres
lineals.
On 0,6 és l’amplada mitjana per metre lineal utilitzada per la instal·lació de xarxes de
telecomunicacions a la ciutat de Barcelona, i que és de 0,60m2.
c)

CPTM és el coeficient de ponderació dels serveis de telefonia mòbil que cada obligat tributari
presta mitjançant aquesta xarxa, respecte de la totalitat dels seus serveis. Aquest percentatge es
determina, per a cada obligat tributari, en funció del nombre de línies mòbils prepagament i
postpagament sobre el total de les línies de telefonia fixa i mòbil dels seus abonats amb domicili
al municipi de Barcelona, a data de 1 de gener de cada any.

En els casos on l’import de la quota tributària, calculada segons l’apartat anterior, dividit per la superfície
ocupada per l’obligat tributari excedeixi de la meitat de l’import de l’€/m2 bàsic, el paràmetre que es
refereix la lletra a) de l’apartat anterior serà la meitat de l’import de l’€/m2 bàsic i el càlcul de la quota serà
el resultat de multiplicar aquesta quantitat per la superfície ocupada.
Art. 7è. Normes de gestió, liquidació i recaptació. 1. Els obligats tributaris hauran de presentar a
l’Administració tributària municipal, abans del 28 de febrer de cada any, una declaració referida a l’any
anterior, amb el contingut següent:
a) Nombre total de línies postpagament de telefonia mòbil dels abonats amb domicili en el terme
municipal de Barcelona.
b) Nombre total de línies prepagament de telefonia mòbil dels abonats amb domicili en el terme
municipal de Barcelona.
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Sent:
a) €/m2 bàsic= VMS * CR * 0,5
On VMS és el valor de mercat del sòl unitari per metre quadrat. Aquest valor és el resultat de
multiplicar el valor cadastral del sòl unitari /m2 del municipi de Barcelona pel coeficient de comprovació
assignat a aquest municipi a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i l’impost sobre
successions i donacions.
On CR és el coeficient del 0,06 que es determina com a rendibilitat mínima de l’arrendament de béns
patrimonials, de conformitat amb el que estableix l’article 92.2 del Reglament dels béns de les entitats
locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny.
La quantia de l’€/m2 bàsic per cada operador de serveis de telefonia mòbil serà el resultat d’aplicar el
coeficient del 0,5 a l’esmentada quantia.

Data 24-12-2020

QT= €/m2 bàsic *S*CPTM
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Art. 6è. Quota tributària de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal per part de les empreses explotadores dels serveis de telefonia mòbil.
1.La quota tributària estarà constituïda pel valor de la utilitat derivada de la ocupació del domini públic
local, per part dels obligats tributaris.
2. El valor de la utilitat derivada de l’ocupació del domini públic local es quantificarà amb l’aplicació de la
següent fórmula:

A

d)En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten
per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
e)En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.

2. L’Administració tributària municipal practicarà liquidacions tributàries trimestrals basant-se en les
dades per ells declarades corresponents al període impositiu anterior al de meritació, les quals tindran el
caràcter de provisionals i de pagaments a compte, i que s’elevaran al resultat d’aplicar el 25% a l’import
de la quota tributària calculada de conformitat amb l’article 6è d’aquesta Ordenança.
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B

c) Nombre total de línies de telefonia fixa dels abonats amb domicili en el terme municipal de
Barcelona.

Art. 11è. En tot allò que no és previst en la present Ordenança, hi serà d’aplicació l’Ordenança fiscal
general.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.
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Art. 10è. Infraccions i sancions. Pel que fa a la qualificació com a infraccions tributàries i a les sancions
que corresponguin en cada cas, s’atindrà al que disposa la Llei general tributària, i les normes
reglamentàries que la despleguen.

Pàg. 205-224

Art. 9è. Actuacions i procediments de gestió i d’inspecció tributàries. Les actuacions i procediments de
gestió i d’inspecció tributàries de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança seran exercides
per l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, resultant d’aplicació la Llei general tributària i les altres
Lleis reguladores de la matèria, així com les normes que les despleguen.

CVE 2020039112

Art. 8è. Convenis de col·laboració. L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de
col·laboració amb els subjectes passius de la taxa amb la finalitat de simplificar el compliment de las
obligacions formals i materials derivades d’aquesta taxa, o les normes de gestió, liquidació i recaptació
d’aquesta Ordenança, de conformitat amb la legislació vigent.

A

L’import a ingressar per la quota tributària anual, que es liquidarà en el primer trimestre, serà la
diferència positiva entre la quota tributària i els pagaments a compte trimestrals que s’hagin realitzat
corresponents al mateix període impositiu.
Si aquesta diferència fos negativa, l'excés satisfet a l'Ajuntament es compensarà en el primer
pagament a compte o, si no fos suficient, en els successius, i en el cas que l’import de l’excés sigui
superior als pagaments a compte previstos durant aquell any, es procedirà a la seva devolució.
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Ordenança fiscal núm. 3.17

a)

Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements indispensables que als sols
efectes enunciatius es defineixen com a caixes d'amarratge, torres metàl·liques,
transformadors, instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució d'energia elèctrica,
gas, aigua o altres subministraments energètics, instal·lacions de bombament i altres
elements anàlegs que tinguin a veure amb l'energia i que constitueixin aprofitaments o
utilitzacions del domini públic local no recollits en aquest apartat.

b)

Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.

L'aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre que s'hagin d'utilitzar instal·lacions de
les referides que materialment ocupen el domini públic en general.
2. D’acord amb l’article 79 Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, s'entén per domini públic local tots els
béns d'ús, domini públic o servei públic que es trobin en el terme municipal de la ciutat de Barcelona, així
com els béns comunals o pertanyents al comú de veïns, exceptuant-se per això els denominats béns
patrimonials.
3. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 1er d’aquesta ordenança, no es troben subjectes a
aquesta taxa les empreses subjectes a la taxa establerta a l’ordenança fiscal 3.11, relativa a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments d’interès general.
Art. 3r. Obligats tributaris. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en
concepte de contribuents, totes les empreses titulars de les xarxes de transport d’energia elèctrica, gas,
aigua i hidrocarburs, sempre que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en
benefici particular, conforme a algun dels supòsits previstos en els articles 20 i següents de la Llei
d'Hisendes Locals i de conformitat amb el fet imposable delimitat a l’article 2n d’aquesta ordenança.
2. Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o subsidiàriament, de les obligacions
tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenança, les persones físiques,
jurídiques o les entitats de l’article 35è. 4 de la Llei general tributària en els supòsits que s’hi estableixen i
la normativa de desenvolupament.
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Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa, d’acord amb l’article 20.1.A i 20.3.k) del
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic
local en el seu sòl, subsòl i vol, amb:

Data 24-12-2020

L'aplicació de la present ordenança es refereix al règim general, que s’ajusta amb allò establert en l'article
24.1.a), del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la utilització privativa o
l'aprofitament especial del domini públic local, en les quals no concorrin les circumstàncies de ser
empreses subministradores de serveis d'interès general que afectin a la generalitat o a una part important
del veïnat i que ocupin el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, circumstàncies previstes per a
l'article 24.1.c) del referit text legal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 1r. Disposicions generals, naturalesa i objecte: D'acord amb allò que disposen els articles 133è.2 i
142è de la Constitució, l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i, específicament, els articles 15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Excel·lentíssim Ajuntament de
Barcelona acorda la imposició i ordenació d’una taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el vol, el sòl i el subsòl del domini públic local en el terme municipal de Barcelona, a favor de
les empreses titulars de les xarxes de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, que es
regirà pels esmentats preceptes i per aquesta Ordenança fiscal.

A

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AGUA, I
HIDROCARBURS.

2. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l'Ajuntament amb la mateixa quantitat que el
valor dels béns destruïts o que l'import del deteriorament efectivament produït.
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Art. 4t. Responsabilitats dels subjectes passius. 1. En el cas que l'aprofitament especial comporti la
destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o l'entitat en qüestió està
obligat, independentment del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses
de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l'import.

En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments anteriors.

3. Quan els aprofitaments especials o utilitzacions privatives del domini públic local es perllonguin durant
diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l'any natural.
Art. 6è. Base imposable i quota tributària de la taxa. La quantia de les taxes regulades en la present
ordenança serà la següent:
Constitueix la quota tributària, la continguda en les tarifes que figuren en l'annex, conforme al previst en
l'article 24.1.a) del TRLHL, per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
L'import de les taxes previstes per aquesta utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic
local, es fixa prenent com a referència el valor que tindria al mercat la utilitat derivada d'aquesta utilització
o aprofitament, com si els béns afectats no fossin de domini públic, adoptats a la vista d'un informe tècniceconòmic en el qual es posa de manifest el valor de mercat.
A tal fi, i d'acord amb l'apartat 1.a) de l'article 24 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, atenent a la
naturalesa específica de la utilització privativa o de l'aprofitament especial, resultarà la quota tributària
corresponent per a elements tals com a torres, suports, pals, canonades, línies, conductors, repetidors,
etc., que s'assenten i travessen béns d'ús, domini o servei públic i béns comunals i que en conseqüència,
no tenint els subjectes passius la propietat sobre els terrenys afectats, minven no obstant això el seu
aprofitament comú o públic i obtenen sobre els mateixos una utilització privativa o un aprofitament
especial per a la seva pròpia activitat empresarial.
La quota tributària resultarà de calcular en primer lloc la Base Imposable que ve donada pel valor total de
l'ocupació, sòl i instal·lacions, depenent del tipus d'instal·lació, destinació i classe, a la qual s'aplicarà el
tipus impositiu en atenció a les prescripcions de les normes sobre cessió de béns d'ús i domini públic, de
manera que la quota no resulta d'un valor directe d'instal·lacions i ocupacions, que és el que constitueix la
base Imposable, sinó del resultat d'aplicar a aquesta el tipus impositiu.
En conseqüència, la quota tributària de la taxa està continguda en l'Annex de Tarifes que forma part
d'aquesta ordenança, en el qual, amb la metodologia emprada, ha obtingut i recollit la quota tributària en
cada cas.
Art. 7è. Normes de gestió, liquidació i recaptació. 1. Les quantitats exigibles conforme a les tarifes, es
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i per cada utilització privativa de la següent forma:
a)

En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, juntament amb la sol·licitud
d'autorització per gaudir de l'aprofitament especial, els obligats tributaris hauran de presentar
una declaració amb el contingut següent: Per a cada instal·lació de transport d’energia hauran
de detallar el seu tipus i categoria (d’acord amb el Quadre de tarifes que figura a l’annex de
l’ordenança fiscal), i els metres lineals d’ocupació i en el seu cas, la referència cadastral de la
parcel·la o parcel·les de domini públic en les quals es situen.
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b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial o la utilització del domini públic local al fet que es
refereix l'article 1 d'aquesta ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en
què s'ha iniciat el citat aprofitament o utilització privativa del domini públic local.

CVE 2020039112

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments o utilitzacions privatives
del domini públic local, al moment de sol·licitar la llicència corresponent. La liquidació de la taxa
es correspondrà amb el període efectiu d’aprofitament o utilització privativa del domini públic
local.

Data 24-12-2020

2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix als moments següents:
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b)

En els supòsits d'altes per inici d'ús privatiu o aprofitament especial, es liquidarà la quota
corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
En cas de baixes per cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, es liquidarà la
quota que correspongui als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent aquell en
què s'origina el cessament.

B

a)

A

Art. 5è. Període impositiu i meritació de la taxa. 1. El període impositiu coincideix amb l'any natural
excepte els supòsits d'inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local,
casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les següents regles:

b) En supòsits d'aprofitaments o utilitzacions ja existents o autoritzats, el pagament de la taxa
s'efectuarà en el primer trimestre de cada any. Atès que es tracta d’una taxa amb meritació
periòdica anual, aquests supòsits seran objecte d’un padró amb el contingut i requisits que a
l’efecte estableix l’Ordenança fiscal general. Les quotes de la taxa incloses en el padró seran
posades al cobrament en les dates que figuren al calendari de cobraments que anualment aprova
l’Ajuntament.

A

2. Les declaracions presentades per les empreses subjectes passius podran ser objecte de verificació i
comprovació per part de l’Administració tributària municipal que practicarà, si s’escau, les liquidacions
complementàries que siguin procedents.
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Art. 8è. Convenis de col·laboració. L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de
col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de la taxa
amb la finalitat de simplificar el compliment de las obligacions formals i materials derivades d’aquesta
taxa, o les normes de gestió, liquidació i recaptació d’aquesta Ordenança, de conformitat amb la legislació
vigent.

Pàg. 208-224

Art. 9è. Actuacions i procediments de gestió i d’inspecció tributàries. Les actuacions i procediments de
gestió i d’inspecció tributàries de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança seran exercides
per l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, resultant d’aplicació la Llei general tributària i les altres
Lleis reguladores de la matèria, així com les normes que les despleguen.
Art. 10è. Infraccions i sancions. Pel que fa a la qualificació com a infraccions tributàries i a les sancions
que corresponguin en cada cas, s’atindrà al que disposa la Llei general tributària, i les normes
reglamentàries que la despleguen.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23
de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació.

ANNEX 1. QUADRE DE TARIFES:
GRUP I ELECTRICITAT
VALOR UNITARI
INSTAL·LACIÓ

CATEGORIA ESPECIAL
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS
tensió. Tensió U≥ 400 Kv.
A1
Doble circuit o més circuits
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS
tensió. Tensió U≥ 400 Kv.
A2
Simple circuit
Un metre de línia aèria d'alta
tensió. Tensió 220 Kv ≤U˂
TIPUS
400 Kv. Doble circuit o més
A3
circuits
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS
tensió. Tensió 220 Kv ≤U˂
A4
400 Kv. Simple circuit

SÒL
(Euros/
m2) (A)

CONSTRUC
IMMOBLE
CIÓ
(Euros/m2)
(Euros/m2)
(A+B)
(B)

RM

0,5
(A+B)x0.5

EQUIVAL
ÈNCIA
VALOR DE
5%
PER
L'APROFITA
TOTAL
TIPUS DE
MENT
TARIFA
TERREN
(Euros/ml)
(Euros/ml)
Y (m2/ml) (A+B)x0.5x(C (A+B)x0,5
(C)
)
x(C)x 0,05

2,550

27,574

30,124

15,062

17,704

266,665

13,333

2,550

16,856

19,406

9,703

17,704

171,785

8,589

2,550

39,015

41,565

20,783

11,179

232,319

11,616

2,550

23,850

26,400

13,200

11,179

147,555

7,378

B

PRIMERA CATEGORIA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició transitòria. Tots els subjectes passius inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança fiscal
hauran de presentar a l’IMH l’autoliquidació corresponent i el seu pagament durant el primer trimestre de
2019, com si es tractés d’una alta.

Data 24-12-2020
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Art. 11è. En tot allò que no és previst en la present Ordenança, hi serà d’aplicació l’Ordenança fiscal
general.

208

6,779

97,893

4,895

2,550

20,137

22,687

11,344

6,779

76,893

3,845

2,550

20,325

22,875

11,438

5,650

64,621

3,231

2,550

50,921

53,471

26,736

2,376

63,530

3,176

2,550

29,459

32,009

16,004

2,376

38,030

1,901

2,550

28,321

30,871

15,435

2,376

36,678

1,834

2,550

29,176

31,726

15,863

1,739

27,593

1,380

2,550

20,553

23,103

11,551

1,739

20,093

1,005

2,550

19,691

22,241

11,120

1,534

17,061

0,853

2,550

14,534

17,084

8,542

1,517

12,959

0,648

A

14,442

TERCERA CATEGORIA
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS tensió. Tensió 20 Kv ˂U≤ 30
D1
Kv.
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS tensió. Tensió 15 Kv ˂U≤ 20
D2
Kv.
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS tensió. Tensió 10 Kv ˂U≤ 15
D3
Kv.
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS
tensió. Tensió 1 Kv ˂U≤ 10
D4
Kv.

Tensió nominal
Aquelles línies de la xarxa de transport la tensió de la qual sigui inferior a 220 Kv, s'inclouran, a efectes de tributació, en la
categoria de la seva tensió

https://bop.diba.cat

SEGONA CATEGORIA
Un metre de línia aèria d'alta
tensió. Tensió 45 Kv ˂U≤ 66
TIPUS
Kv. Doble circuit o més
C1
circuits
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS tensió. Tensió 45 Kv ˂U≤ 66
C2
Kv. Simple circuit
Un metre de línia aèria d'alta
TIPUS tensió. Tensió 30 Kv ˂U≤ 45
C3
Kv.

U

28,883

Pàg. 209-224

TIPUS
B3

26,333

CVE 2020039112

TIPUS
B2

2,550

Data 24-12-2020

TIPUS
B1

Un metre de línia aèria d'alta
tensió. Tensió 110 Kv ˂U˂
220 Kv. Doble circuit o més
circuits
Un metre de línia aèria d'alta
tensió. Tensió 110 kv ˂U˂
220 Kv. Simple circuit
Un metre de línia aèria d'alta
tensió. Tensió 66 Kv ˂U≤ 110
Kv.

RM

VALOR UNITARI
SÒL
(Euros/m
2) (A)
INSTAL·LACIÓ

CONSTRU
CCIÓ
(Euros/m2)
(B)

IMMOBL
E
(Euros/m
2) (A+B)

0,5
(A+B)x0.5

EQUIVAL
ÈNCIA
VALOR DE
5%
PER
L'APROFITA
TOTAL
TIPUS DE
MENT
TARIFA
TERREN
(Euros/ml)
(Euros/ml)
Y (m2/ml) (A+B)x0.5x(C (A+B)x0,5
(C)
)
x(C)x0,05

CATEGORIA ESPECIAL
TIPUS
A1
TIPUS
A2

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió U≥ 400 Kv.
Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 220 Kv≤ U < 400 Kv.

2,550

1.185,928 1188,478

594,239

0,600

356,543

17,827

2,550

1.111,808 1114,358

557,179

0,600

334,307

16,715

2,550

1.063,406

1.065,95
6

532,978

0,500

266,489

13,324

2,550

726,086

728,636

364,318

0,500

182,159

9,108

TIPUS
B1
TIPUS
B2

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 110 Kv ˂U˂ 220 Kv.
Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 66 kv ˂U≤ 110 Kv.

B

PRIMERA CATEGORIA
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GRUP I.II ELECTRICITAT. LÍNIES SOTERRADES

SEGONA CATEGORIA
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TIPUS
C1
TIPUS
C2

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 45 Kv ˂U≤ 66 Kv.
Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 30 Kv ˂U≤ 45 Kv.

2,550

339,860

342,410

171,205

0,400

68,482

3,424

2,550

295,530

298,080

149,040

0,400

59,616

2,981

2,550

265,978

268,528

134,264

0,400

53,706

2,685

2,550

236,425

238,975

119,488

0,400

47,795

2,390

2,550

141,855

144,405

72,203

0,400

28,881

1,444

2,550

118,213

120,763

60,381

0,400

24,153

1,208

TIPUS
A
TIPUS
B

TIPUS
C
TIPUS
D

Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de fins 4 polsades de
diàmetre
Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de fins més de 4
polsades i fins a 10 polsades de
diàmetre
Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de fins més de 10
polsades i fins a 20 polsades de
diàmetre
Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de més de 20
polsades

CONST
RUCCIÓ
(Euros/
m2) (B)

2,550

16,387

18,937

EQUIVAL VALOR DE
5% TOTAL
ÈNCIA
L'APROFIT
TARIFA
PER
AMENT
(Euros/unitat
0,5
TIPUS DE (Euros/Unita de mesura)
(A+B)x0.5
TERREN t de mesura) (A+B) x (C) x
Y (C)
(A+B)x(C)
0,05
9,468

3,000
(m2/ml)

2,550

28,677

31,227

15,613

6,000
(m2/ml)

2,550

46,088

48,638

24,319

2,550

49,160

51,710

25,855

63,500

66,050

33,025

TIPUS
E

Una instal·lació d'impulsió o dipòsit
o tanc de gas o hidrocarburs de
fins 10 m3

2,550

TIPUS
F

Una instal·lació d'impulsió o dipòsit
o tanc de gas o hidrocarburs de 10
m3 o superior

2,550

8,000

66,050

33,025

(euros/ml)
93,680
(euros/ml)
194,550

1,420
(euros/ml)
4,684

9,728

(euros/ml)

(euros/ml)

10,000
(m2/ml)

258,550
(euros/ml)

12,928
(euros/ml)

100,000

500,000
(m2/Ud)

3.302,500
(euros/Ud)
16.512,500

165,125
(euros/Ud)
825,625

(euros/Ud)

(euros/Ud)

VALOR DE
L'APROFIT
AMENT
(Euros/ml)
(A+B)x(C)

5% TOTAL
TARIFA
(Euros/ml)
(A+B) x (C)x
0,05

GRUP III AIGUA
VALOR UNITARI
INSTAL·LACIÓ

SÒL
(Euros/m2)
(A)

RM
EQUIVALÈ
NCIA PER
CONST
IMMOBLE
0,5
TIPUS DE
RUCCIÓ
(Euros/m2 (A+B)x TERRENY
(Euros/
0.5
) (A+B)
(m2/ml) (C)
m2) (B)

TIPUS
A

Un metre de canonada de fins a 10
cm. De diàmetre

2,550

10,366

12,916

6,458

3,000

19,374

0,969

TIPUS
B

Un metre de canonada superior a
10 cm i fins a 25 cm de diàmetre

2,550

13,292

15,842

7,921

3,000

23,763

1,188
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(euros/ml)

(m2/ml)

(m2/Ud)
63,500

28,405

Pàg. 210-224

SÒL
(Euros/m2)
(A)

IMMOB
LE
(Euros/
m2)
(A+B)

Data 24-12-2020

INSTAL·LACIÓ

RM
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VALOR UNITARI

CVE 2020039112

GRUP II GAS I HIDROCARBURS

B

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 20 Kv ˂U≤ 30 Kv.
Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 15 Kv ˂U≤ 20 Kv.
Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 10 Kv ˂U≤ 15 Kv.
Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 1 Kv ˂U≤ 10 Kv.

A

TERCERA CATEGORIA
TIPUS
D1
TIPUS
D2
TIPUS
D3
TIPUS
D4

TIPUS
C

Un metre de canonada superior a
25 cm de diàmetre

2,550

18,975

21,525 10,763

3,000

32,288

1,614

TIPUS
D
TIPUS
E

Un metre de canonada superior a
50 cm de diàmetre

2,550

22,869

25,419 12,710

3,000

38,129

1,906

Un metre lineal de canal

2,550

26,532

29,082 14,541

14,541xD

0,727xD

VALOR UNITARI

0,5
(A+B)x0.5

2,550

13,787 16,337

8,169

2,550

10,366 12,916

6,458

2,000
(m2/ml)

16,337
(euros/ml)

0,817
(euros/ml)

1,000

6,458

0,323

(euros/m2)

(euros/m2)

CVE 2020039112

(m2/m2)

Data 24-12-2020

TIPUS
B

Per cada metre lineal en planta,
realment ocupat, de subsòl en tota
la seva profunditat
Per cada metre quadrat de
superfície ocupada en planta,
realment ocupat en el subsòl o en
el vol en tota la seva alçada

IMMO
BLE
CONST
RUCCIÓ (Euros
/m2)
(Euros/
m2) (B) (A+B)

VALOR DE
L'APROFIT 5% TOTAL
AMENT
TARIFA
(Euros/unit (Euros/unitat
at de
de mesura)
mesura)
(A+B) x (C) x
(A+B) x (C)
0,05
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TIPUS
A

SÒL
(Euros/m2)
(A)

EQUIVALÈ
NCIA PER
TIPUS DE
TERRENY
(C)

B

INSTAL·LACIÓ

RM

Pàg. 211-224

RUP IV ALTRES
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A

D
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Ordenança fiscal núm. 3.18
Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars

Així, al febrer de 2019 es signa l’Acord Metropolità pel Residu Zero que compromet als municipis
metropolitans a, entre d’altres, disposar al 2021 d’una taxa de recollida pels usuaris domèstics, o haver
desplegat al 2025 sistemes d’individualització de la recollida domèstica que cobreixin el 100 % de la
població.
En aquest context, la taxa de recollida pels usuaris domèstics es produirà en dos temps:
Un primer temps, amb caràcter transitori, en el qual l'estructura tarifària de la taxa de recollida pels usuaris
domèstics es fixa segons el tipus d’habitatge receptor del servei de subministrament domiciliari d’aigua, en
funció del seu cabal nominal i els trams de consum, definits al Reglament del servei metropolità del cicle
integral de l’aigua. Aquesta relació entre consum d'aigua i generació de residus s'ha pogut establir a la
vista dels resultats d'estudis duts a terme en l'àmbit metropolità on es posa de manifest la correlació
existent entre ambdues qüestions.

https://bop.diba.cat
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B

Un segon temps, quan aquesta taxació de caràcter transitori serà revisada per una estructura tarifària
depenent directament del comportament individual de la ciutadania en quant a la generació i a la
separació de residus, donant compliment a l’Acord Metropolità pel Residu Zero. En el moment que
aquests sistemes estiguin implantats, consolidats i amb la tecnologia a punt, la ratificació haurà de derivar
cap a aquests paràmetres directament relacionats amb la individualitzacions de les recollides, coneguts
com a pagament per generació.

CVE 2020039112

D’altra banda, el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 20172025 determina que “caldrà que al 2025 els municipis hagin incorporat un sistema de pagament per ús del
servei de recollida i s’hagi establert un marc de col•laboració entre l’AMB i els municipis per tal de poder
modular també la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a escala individual en funció del
comportament de recollida selectiva. En el cas dels municipis que no disposin de taxa de recollida de
residus per a domicilis caldrà implantar, com a mínim, una taxa que permeti establir sistemes de
bonificació”.

Data 24-12-2020

En la declaració “Noves polítiques municipals i metropolitanes en recollida de residus”, aprovada per
unanimitat pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el 23 de desembre de
2016, s’ha establert el compromís dels municipis d’estabilitzar i reduir la generació de residus municipals i
augmentar els nivells de recollida selectiva per tal d’assolir els objectius de la Directiva sobre els residus i
del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020. Així mateix,
s’explicita en aquesta declaració la necessitat de fer visible el cost del sistema de gestió dels residus, tant
pel que fa a la recollida domiciliària com en relació al tractament, recomanant que es tendeixi a avançar
cap al pagament per generació en la recollida selectiva, tant domiciliària com comercial.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell del 30 de maig de 2018 sobre els residus,
recull l’ambició de la Unió per avançar cap a una economia circular a través de la millora de la preparació
per a la reutilització i el reciclatge dels residus. En aquest sentit, la mateixa directiva estableix que la
gestió dels residus ha de millorar-se i transformar-se en una gestió sostenible de la matèries primeres per
a protegir i millorar la qualitat del medi ambient, la salut humana i garantir la utilització eficient i racional
dels recursos per promoure els principis de l’economia circular.

A

Preàmbul

212

Finalment, l’Ordenança de la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis
particulars presenta una vinculació amb els objectius programàtics i disposicions normatives en matèria
d’igualtat de gènere. En particular, s’observa la relació amb els àmbits i objectius del Pla per la Justícia de
Gènere 2016-2020. Concretament, amb l’àmbit de “Lluita contra la feminització de la pobresa i de la
precarietat” i el respectiu objectiu de “Reduir la feminització de la pobresa i la precarietat a mitjà i llarg
termini”; i també amb l’eix de “Barris habitables i inclusius” a través de l’objectiu a assolir de “Promoure la
sostenibilitat des d’una perspectiva de gènere”. En aquest sentit, cal destacar l’aplicació d’exempcions i
reduccions a la taxa per situació d’exclusió residencial o vulnerabilitat, situació de discapacitat i situació de
dependència que poden tenir uns efectes positius i redistributius sobre la capacitat de les dones per al
pagament de la taxa.

Article 1. Objecte

https://bop.diba.cat
Pàg. 213-224
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Aquesta Ordenança té per objecte l’establiment i la regulació de la taxa pel servei de recollida de residus
municipals generats en els domicilis particulars, d’acord amb allò que disposen els articles 4.1.a) i b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 8.1. a) i b) del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els
articles 15 a 19, 20.4.s), 24.2 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com amb les previsions i definicions contingudes en el
text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

Data 24-12-2020

L’Ordenança de la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars
compleix els principis de bona regulació, establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques: amb els principis de necessitat i
eficàcia, perquè la seva aprovació es justifica per raons d’interès general, i la seva finalitat està clarament
identificada, i és l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució; amb el principi de
proporcionalitat, perquè conté només la regulació imprescindible per atendre la necessitat que vol cobrir la
norma; el principi de seguretat jurídica, perquè la regulació que conté el reglament és plenament coherent
amb la resta de l’ordenament jurídic; el principi de transparència, ja que queden definits en la mateixa
norma els seus objectius i la seva justificació, i perquè les potencials persones destinatàries, han tingut la
possibilitat de participar en la seva elaboració, a través de la consulta pública prèvia que s’ha celebrat; i el
principi d’eficiència, perquè la norma no imposa càrregues administratives innecessàries o accessòries.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta Ordenança consta de dotze articles, una disposició transitòria, i dues disposicions finals. A
l’article 1 es defineix l’objecte de l’Ordenança, que és l’establiment i regulació de la taxa; a l’article 2 el fet
imposable, la recollida dels residus municipals generats en els domicilis particulars; a l’article 3, les
persones subjectes passius contribuents; als articles 4, 5 i 6 s’estableixen exempcions i reduccions de la
quota de la taxa, en funció de criteris de capacitat econòmica, i també en funció del nombre de persones
que conviuen a l’habitatge, del nombre de persones empadronades a l’habitatge amb un determinat grau
de discapacitat o dependència reconegut i de l’ús que s’hagi fet de les deixalleries; a l’article 7, es
determinen les tarifes de la taxa, segons el tipus d’habitatge receptor del servei de subministrament
domiciliari d’aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum; l’article 8 estableix la quota
tributària; l’article 9 defineix la meritació i el període impositiu; l’article 10 es refereix a la recaptació i la
gestió del tribut; l’article 11 regula com s’han de gestionar les baixes i la devolució d’ingressos indeguts; i,
finalment, l’article 12 es refereix a les infraccions i sancions, i es remet a la regulació continguda a
l’Ordenança fiscal general. Pel que fa a la part final, la disposició addicional es refereix a l’aplicació
automàtica de les modificacions derivades de qualsevol norma de rang legal que afectin les disposicions
de l’Ordenança; la disposició transitòria estableix normes específiques per a l’aplicació de la taxa en el
primer any d’aplicació; la disposició final primera habilita l’Alcaldia per fixar el calendari de cobraments per
a l’any 2020; i la disposició final segona fixa l’entrada en vigor de la norma.

A

En aquest cas, i en virtut de les potestats reglamentària i tributària de les entitats locals, es pretén crear
un cos normatiu que reguli adequadament, mitjançant una ordenança fiscal, l’establiment d’una taxa per a
la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans, atès que per la seva naturalesa es tracta
d’una matèria reservada a ordenança fiscal.
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Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la recollida dels residus municipals generats en els domicilis
particulars.

3. L’exempció té efectes des de la data de l’informe dels serveis municipals i es perllonga fins que es
modifiqui la situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat.
Article 5. Reduccions per nombre de persones que convisquin a l’habitatge i per persones empadronades
a l’habitatge amb discapacitat o dependència reconeguda
1. Els subjectes passius que tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de
subministrament domiciliari d’aigua potable per habitatges en els quals convisquin el nombre de persones
previst al Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua, tenen dret a una reducció del 5%
de la quota de la taxa per cada persona addicional. Per gaudir d’aquesta reducció s’ha d’haver obtingut
l’ampliació de trams del cànon de l’aigua corresponent per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. També s’aplica una reducció del 5% de la quota de la taxa per cada persona empadronada en el
domicili del contracte del servei subministrament d’aigua que tingui reconegut un grau de discapacitat
igual o superior al 75% o un nivell III de grau de dependència per part de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials.
3. La quota a aplicar per habitatge no pot ser inferior a la corresponent a un consum de fins a 6 metres
cúbics al mes del tipus de subministrament contractat.
4. Per obtenir la facturació especial a la qual es refereix aquest article cal que alguna de les persones
empadronades a l’habitatge sigui titular del contracte del servei de subministrament domiciliari d’aigua
potable i, per tant, tingui la condició de subjecte passiu de la taxa.
Article 6. Reduccions per ús de les deixalleries
1. Es reconeixen reduccions de fins el 14% de la quota de la taxa als subjectes passius que facin ús de
les deixalleries, tant fixes com mòbils.

https://bop.diba.cat
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2. Els serveis municipals competents han d’emetre informe acreditatiu de la situació d’exclusió residencial
o de vulnerabilitat descrites a l’apartat anterior i l’han de remetre a l’entitat subministradora del servei
domiciliari d’aigua potable, per tal que aquesta apliqui directament l’exempció de la taxa a la persona
titular del contracte corresponent.

CVE 2020039112

1. Estan exemptes d’aquesta taxa les persones titulars de contractes de subministrament domiciliari
d’aigua potable que es trobin en situació d’exclusió residencial, d’acord amb allò previst a la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica o de vulnerabilitat, apreciada pels serveis socials municipals.

Data 24-12-2020

Article 4. Exempcions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les altres entitats contemplades
a l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que, com a productores o
posseïdores de residus municipals generats en els domicilis particulars, siguin beneficiàries del servei de
recollida d’aquests residus i, figurin com a titulars en el contracte de subministrament domèstic d’aigua
potable dels habitatges en els quals es produeixen residus.

A

Article 3. Subjectes passius

B

2. Aquestes reduccions s’apliquen d’acord amb el barem següent:
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3 vegades/any

2%

4 vegades/any

3%

5 vegades/any

4%

6 vegades/any

5%

7 vegades/any

6%

8 vegades/any

7%

9 vegades/any

8%

10 vegades/any

9%

11 vegades/any

10%

12 vegades/any

11%

13 vegades/any

12%

14 vegades/any

13%

15 o més vegades/any

14%
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1%

Pàg. 215-224

2 vegades/any

3. Per poder beneficiar-se de les reduccions a les quals es refereix aquest article, el subjecte passiu ha
d’acreditar la seva condició de titular del contracte del servei de subministrament domiciliari d’aigua
potable i sol·licitar l’aplicació de la reducció corresponent per mitjà dels formularis que, a aquest efecte,
són a les deixalleries a disposició de la ciutadania.
4. Un cop finalitzat l’exercici, l’Ajuntament, en funció de les dades facilitades per l’AMB, ha de d’aprovar
l’aplicació d’aquestes reduccions a les persones contribuents en virtut de l’ús que hagin fet de les
deixalleries, i ha d’abonar a aquestes l’import resultant de la reducció. Aquest abonament s’ha de realitzar
a través de la factura de subministrament domiciliari d’aigua potable.
Article 7. Tarifes de la taxa
1. Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d’habitatge receptor del servei de subministrament
domiciliari d’aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum definits a l’apartat segon
d’aquest article.
2. Concretament, els tipus d’habitatge són els següents:
Habitatges de tipus A i B-C o el seu equivalent segons diàmetre:
Tipus d’habitatge
Fins a un consum de 6 metres cúbics al mes

D11

Per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12 metres cúbics al mes
D12
Per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18 metres cúbics al mes

D13

Per a un consum de més de 18 metres cúbics al mes

D14

B

a)
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0%

Data 24-12-2020

De 0 a 1 vegada/any

A

Reducció
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Ús de les deixalleries
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b)

Habitatges de tipus D-E o el seu equivalent segons diàmetre:

Per a un consum de més de 18 metres cúbics metres cúbics al mes

D24

Habitatges de tipus F-G-H-I o el seu equivalent segons diàmetre:

Fins a un consum de 6 metres cúbics al mes
Per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12 metres cúbics al mes

Tipus
d’habitatge
D31
D32

Per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18 metres cúbics al mes
D33
D34

Per a un consum de més de 18 metres cúbics al mes

Als efectes d’aquest apartat, s’entén per consum la facturació mensual mitjana del servei de
subministrament domiciliari d’aigua durant els dotze mesos anteriors al dia 30 de setembre de l'exercici
anterior a la meritació de la taxa.
3. En el supòsit de fuites degudament comprovades per l’entitat subministradora d’aigua potable, s’ha
d’aplicar la mateixa tarifa del període anterior si per raó de la fuita d’aigua la tarifa aplicable s’hagués
modificat.
4. En cas de nova contractació del servei de subministrament d’aigua potable, s’ha d’aplicar al nou
subjecte passiu, inicialment, la tarifa corresponent a un consum de més de 6 i fins a 12 metres cúbics al
mes, atenent al tipus d’habitatge.
Si canvia la titularitat del contracte del servei de subministrament d’aigua potable, s’ha d’aplicar al nou
subjecte passiu la tarifa de la taxa corresponent a la facturació mensual mitjana descrita al paràgraf
precedent.
S’entén que el simple canvi en la titularitat del contracte no constitueix una nova contractació, llevat que
es resolgui el contracte anterior.
Article 8. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa del servei de recollida de residus municipals generats als habitatges
particulars en funció del tipus d’habitatge i els trams de consum establerts a l’article anterior són les
següents:
Tipus d’habitatge
D11

Quotes (€)
27,65

D12

51,38

D13

87,55

D14

131,46

D21

64,27

D22

104,37
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D23

Pàg. 216-224

Per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18 metres cúbics al mes

CVE 2020039112

D22

Data 24-12-2020

Per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12 metres cúbics al mes
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D21

B

c)

Fins a un consum de 6 metres cúbics al mes

A

Tipus
d’habitatge

D32
D33

208,02

D34

216,38

2. Només és exigible la part de quota corresponent al temps que, dins del període impositiu, hagués estat
contractat el servei de subministrament domiciliari d’aigua, amb independència de qui figuri com a titular
del contracte.
Article 9. Meritació i període impositiu
1. La taxa es merita i és exigible el primer dia del període impositiu. Aquest període s’inicia el dia 1 de
gener i conclou el dia 31 de desembre, excepte en el cas previst a l’apartat següent.
2. En cas d’una nova contractació del servei de subministrament d’aigua potable, el període impositiu
s’inicia en el moment de la seva contractació.
Article 10. Recaptació i gestió
1. La recaptació de la taxa es fa mitjançant la incorporació del seu import a la factura del servei de
subministrament domiciliari d’aigua per part de l’entitat subministradora de l’esmentat servei.
La incorporació a la factura s’ha de realitzar d’acord amb el Reglament metropolità del cicle integral de
l’aigua, com a concepte independent del consum d’aigua d’acord amb el conveni que, a aquest efecte,
l’Ajuntament subscrigui amb l’entitat subministradora del servei d’abastament d’aigua.
L’import aplicable s’ha de limitar a la fracció de quota anual que procedeixi en funció del nombre de
períodes de facturació a l’any que tingui establerts l’entitat subministradora.
2. L’entitat subministradora ha de declarar i liquidar a l’Ajuntament les quantitats recaptades. Així mateix,
està obligada al pagament de les quantitats corresponents a l’aplicació de la taxa que no hagi repercutit a
les persones receptores del servei, llevat el que preveu l’apartat següent.
3. Si el subjecte passiu titular del contracte de subministrament domiciliari d’aigua potable es nega a
satisfer la quota de la taxa a l'entitat subministradora, aquesta ha de donar compte de la negativa
justificadament a l’Ajuntament, el qual ha de procedir a dictar la liquidació corresponent a la persona
contribuent.
4. Les persones obligades tributàries han de presentar davant l’entitat subministradora les declaracions
relatives a les circumstàncies o elements que puguin afectar a la determinació o la quantificació de la taxa
amb anterioritat a la seva meritació.
5. Si en dividir la quota anual de la taxa entre el nombre de rebuts a girar en un any el resultat és un
número amb més de dos decimals, l’entitat subministradora d’aigua ha de facturar l’import arrodonit al
segon decimal inferior, és a dir, el que resulti de prescindir del tercer decimal i següents.
6. L’Ajuntament pot donar instruccions complementàries a l’entitat subministradora per a l’aplicació
correcta del sistema de recaptació i gestió de la taxa, en els termes establerts al conveni que es pugui
signar entre l’entitat subministradora i l’Ajuntament.

A

68,32
111,01
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D31

Pàg. 217-224

169,99
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D24

Data 24-12-2020

156,65
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D23

1. L’Ajuntament pot donar de baixa d’ofici, com a fallides, les quotes de la taxa quan l’entitat
subministradora li comuniqui la baixa per incobrable de la factura d’aigua que incorpora la taxa. Aquesta
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B

Article 11. Baixes i devolució d’ingressos

comunicació s’ha de realitzar d’acord amb el procediment que es determini en el conveni que es pugui
signar entre l’entitat subministradora i l’Ajuntament.
2. La devolució d’ingressos indeguts s’ha de tramitar d’acord amb l’establert a l’Ordenança fiscal general.
Article 12. Infraccions i sancions

Disposició transitòria única. Règim transitori
1. Durant el primer any d’aplicació de la taxa, el període de meritació comprèn des del dia 1 de juliol de
2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.
2. No obstant el que disposa l’apartat 1, en el cas que el dia 1 de juliol de 2020 l’Ajuntament encara no
tingui adaptats els sistemes per a la gestió de la taxa, el període de meritació s’iniciarà el dia següent a la
publicació del Decret d’Alcaldia al qual es fa referència en la disposició final segona

Pàg. 218-224

Les modificacions derivades de qualsevol norma de rang legal que afectin les disposicions d’aquesta
Ordenança són d’aplicació automàtica.

CVE 2020039112

Disposició addicional única. Modificacions de l’Ordenança derivades de normes de rang legal

https://bop.diba.cat

A

En a la tramitació de procediments sancionadors i la imposició de sancions és d’aplicació allò que disposa
l’Ordenança fiscal general.

Disposició final segona. Calendari de cobraments per a l’any 2020
Un cap s’hagin adaptat els sistemes per a la gestió de la taxa, per Decret d’Alcaldia s’ha de fixar el
calendari de cobraments per a l’any 2020, en el que es tindrà en compte el període de facturació de
l’empresa subministradora.

Disposició final tercera. Entrada en vigor

B

Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre
de 2020, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de l’ordenança es presentarà, per a la seva aprovació
provisional, una proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal que contempli la incorporació de
reduccions tarifàries de manera indirecta, a través de l’anàlisi de resultats a escala de districte o de barri

Data 24-12-2020

Disposició final primera. Reduccions tarifàries indirectes
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Ordenança fiscal núm. 4

c) Els que fan o estableixen altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb aportacions
econòmiques d'aquest municipi.
4. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conserven el caràcter municipal,
fins i tot quan els han fet o establert les entitats següents:
a) Organismes autònoms municipals o entitats públiques empresarials.
b)

Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.

c)

Associacions de contribuents.

5. L'Ajuntament té la potestat d'acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials, sempre
que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, per les obres i serveis següents:
a) Per l'obertura de carrers i places i per la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de xarxes de
clavegueres i desguassos d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i la substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució
d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplament i les noves alineacions de carrers i places que ja estan oberts i pavimentats i
per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les vies públiques
urbanes.

g) Per la construcció d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per
al proveïment.
h)

https://bop.diba.cat
Pàg. 219-224

Per l'establiment i l'ampliació del servei d'extinció d'incendis.

Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
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B

f)
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b) Les obres que el municipi realitza o els serveis que estableix perquè li han estat delegats o
atribuïts per altres entitats públiques, com també aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, ha
assumit.

Data 24-12-2020

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció d'un
benefici o d'un augment de valor dels béns per part del subjecte passiu a conseqüència de la realització
d'obres públiques o de l'establiment o l'ampliació de serveis públics de caràcter local per part d'aquest
Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fonamenten en la simple realització de les obres o en l'establiment o
l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior, i l'exacció és independent del fet que el
subjecte passiu faci ús efectiu de les unes o els altres.
3. A l'efecte d'allò que disposa l'article precedent, tenen la consideració d'obres i serveis municipals els
següents:
a) Les obres que l'Ajuntament realitza o els serveis que estableix en el seu àmbit de competència
per atendre les finalitats que li han estat atribuïdes excepte els que executi a títol de propietari dels seus
béns patrimonials.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 1r. Disposició general. Fent ús de les facultats concedides per l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15è i
34è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 53è de la Llei 1/2006, de 13 de
març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, aquest Ajuntament estableix
contribucions especials segons allò que disposen els articles següents.

A

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

i) Per la plantació d'arbrat i places i per la construcció i ampliació de parcs i jardins d'interès per a un
determinat barri, zona o sector.
j)

Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Tenen la consideració de subjectes passius de les contribucions
especials municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la
Llei general tributària que es beneficien especialment de la realització de les obres o de l'establiment dels
serveis municipals que originen l'obligació de contribuir.
2. A l'efecte d'allò que disposa l'apartat anterior, cal considerar especialment persones beneficiades:
a) En les contribucions especials per la realització d'obres o establiments o per l'ampliació de serveis
que afecten béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per la realització d'obres o establiments o per l'ampliació de serveis
a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a
més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que exerceixen la seva activitat
en el ram dins el terme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especials per a la construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les han d'utilitzar.
e) En els casos dels apartats g), h) i m) de l’apartat 5 de l'article 2n s'aplicaran com a mòduls de
distribució, conjuntament o aïlladament, qualssevol dels previstos en l'apartat a) de l'article 5è, i es podran
delimitar zones amb relació al grau de benefici que reportin les obres o serveis, amb l'objectiu d'aplicar
índexs correctors en raó inversa a la distància que cada zona guardi amb referència a l'emplaçament
d'aquells.
3. Les contribucions especials han de recaure directament sobre les persones naturals o jurídiques
que apareixen en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, en el
Registre Mercantil o en la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les
explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acaben o en la data en què
comença la prestació.
Art. 4t. Base imposable. 1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a
màxim, pel 90% del cost que l'Ajuntament suporta per la realització de les obres o per l'establiment o
l'ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat comprèn els conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i programes
tècnics.
b)

L'import de les obres que cal fer o l'import dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
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6. Quan la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels serveis suposin la millora, renovació
o rehabilitació d’una zona, s’haurà d’aprovar un expedient previ de la seva delimitació, en el qual s’hauran
d’incloure tots aquells estudis, de caràcter urbanístic i econòmic, que acreditin la necessitat d’imposar les
contribucions especials a l’àmbit territorial que es tracti.
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Per la realització, l'establiment o l'ampliació de qualssevol altres obres o serveis municipals.

Data 24-12-2020

n)
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m) Per la supressió de passos a nivell; la construcció i millora de viaductes, aparcaments, passos
subterranis i línies de transport; la desviació o cobertura de cursos d'aigua, i la construcció de nous
mitjans de locomoció i augment de la seva capacitat de trànsit.

B

l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució
d'aigua, gas i electricitat i per utilitzar-les per a xarxes de serveis de comunicació i informació.

A

k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament, de defensa de terrenys contra crescudes i
inundacions i per la regulació i la desviació de cursos d'aigua, incloent-hi la subterrània.

c) El valor dels terrenys que representa l'ocupació permanent en les obres o els serveis, llevat que
es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l'Ajuntament o d'immobles
cedits en els termes que preveu l'article 145è de la Llei 33/2003, de 13 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques.

b) Si es tracta de l'establiment i la millora del servei d'extinció d'incendis, es pot distribuir entre les
entitats o les societats que cobreixen el risc per béns situats en aquest municipi proporcionalment a
l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte
passiu supera el 5% respecte a l'import de les primes que aquest subjecte ha recaptat, l'excés s'ha de
traslladar als exercicis successius fins a l'amortització total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3è.2.d) d'aquesta Ordenança, l'import total de la
contribució especial s'ha de distribuir entre les companyies o les empreses que les hagin d'emprar per raó
de l'espai reservat a cadascuna o proporcionalment a la seva secció total, encara que no les utilitzin
immediatament.
2. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o
seccions de l'obra o servei no correspon una diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici per als
interessats, totes les parts del pla corresponent s'han de considerar en conjunt a l'efecte del repartiment i,
en conseqüència, la determinació de les quotes individuals no es pot atenir únicament al cost especial del
tram o secció que afecta immediatament cada contribuent.
3. En cas que l'import total de les contribucions especials es reparteixi tenint en compte els metres
lineals de façana dels immobles, cal considerar finques amb façana a la via pública tant les que estan
edificades coincidint amb l'alineació exterior de l'illa com les que estan construïdes en blocs aïllats, sigui
quina sigui la seva situació amb relació a la via pública que delimita aquesta illa de cases i sigui quin sigui
l'objecte de l'obra. Consegüentment, la longitud de la façana s'ha de mesurar en aquests casos segons la
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Art. 5è. Quota tributària. 1. La quota tributària vendrà determinada pel repartiment de la base
imposable entre els subjectes passius tenint en compte les classes i la naturalesa de les obres i els
serveis d'acord amb les regles següents:
a) Amb caràcter general, cal aplicar com a mòduls de repartiment, conjuntament o separadament,
els metres lineals de façana dels immobles, la superfície, el volum edificable i el valor cadastral a l'efecte
de l'impost sobre béns immobles.
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3. El cost total pressupostat de les obres o serveis ha de tenir caràcter de simple previsió. Si el cost
real resulta més alt o més baix del que s'ha previst, cal prendre el cost real a l'efecte del càlcul de les
quotes corresponents.
4. Si es tracta de les obres o serveis a què es refereix l'article 2n.3.c) d'aquesta Ordenança, o de les
que porten a terme els concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es refereix l'apartat 4t.b) del
mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determina d'acord amb l'import
d'aquestes aportacions, independentment de les que altres administracions públiques poden imposar per
raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, cal respectar el límit del 90% a què es refereix l'apartat primer
d'aquest article.
5. A l'efecte d'establir la base imposable, es considera cost suportat pel municipi la quantia que resulta
de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o dels auxilis que l'entitat local obté de l'Estat
o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Se n'exceptua el cas en què la persona o entitat
que aporta la subvenció o l'auxili té la condició de subjecte passiu. En aquest cas, cal procedir d'acord
amb el que assenyala l'apartat 5 de l'article 5è d'aquesta Ordenança.
6. L'Ajuntament determina, en l'acord d'ordenació respectiu, el percentatge del cost de l'obra que ha
suportat i que constitueix, en cada cas concret, la base de la contribució especial de què es tracta, sempre
amb el límit del 90% a què es refereix l’apartat 1r d’aquest article.
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e) L'interès del capital invertit en les obres o els serveis quan l'Ajuntament hagi d'apel·lar al crèdit per
finançar la part que les contribucions especials no cobreixen o la que cobreixen, en cas de fraccionament
general.
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d) Les indemnitzacions que s'escauen per l'enderrocament de construccions, la destrucció de
plantacions, obres i instal·lacions i les que s'han d'abonar als arrendataris dels béns que cal enderrocar o
ocupar.

Art. 8è. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació. 1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les
contribucions especials s'ha de fer d'acord amb el procediment, els terminis i les condicions que
estableixen la Llei general tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions
dictades per al seu desplegament.
En particular, i pel que fa a l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, les companyies
d'assegurances, en el termini de l'1 al 30 d'abril de cada any, han de presentar una declaració de les
primes que cobreixen el risc d'incendis recaptades en l'any immediatament anterior.
2. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l'Ajuntament en pot concedir, a sol·licitud del
contribuent, l’ajornament o el fraccionament en els termes i amb els requisits que estableix l’Ordenança
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Art. 7è. Meritació. 1. Les contribucions especials es meriten en el moment en què les obres han acabat
o en què comença la prestació del servei. Si les obres són fraccionables, la meritació es produeix per a
cadascun dels subjectes passius des que s'han executat les que corresponen a cada tram o fracció de
l'obra.
2. Independentment d'allò que disposa l'apartat anterior, una vegada s'ha aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Ajuntament pot exigir el pagament a la bestreta de les contribucions especials
d'acord amb l'import del cost previst per a l'any següent. No es pot exigir la bestreta d'una nova anualitat si
no s'han executat les obres per a les quals s'ha exigit la bestreta corresponent.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a l’efecte de
determinar la persona obligada al pagament, de conformitat amb allò que preveu l'article 3è d'aquesta
Ordenança, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui, amb
referència a la data de l'aprovació, que hagi pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb allò que disposa
l'apartat 2n d'aquest article. En el cas que la persona que figura com a subjecte passiu en l'acord concret
d'ordenació (i un cop això li ha estat notificat) transmeti els drets sobre els béns o les explotacions que
motiven la imposició en el període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el naixement de la meritació,
aquesta persona està obligada a fer avinent a l'Administració municipal la transmissió efectuada en el
termini d'un mes a comptar de la data de la transmissió; altrament, l'Administració esmentada pot dirigir
l'acció de cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient esmentat.
4. Quan hagi acabat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del servei, cal
procedir a determinar-ne els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i s'han de
girar les liquidacions que corresponguin i compensar, com a lliurament a compte, els pagaments que
s'hagin fet a la bestreta. Aquesta determinació definitiva ha de ser presa pels òrgans competents de
l'Ajuntament de conformitat amb les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei
de què es tracta.
5. Si els pagaments a la bestreta han estat fets per persones que no tenen la condició de subjecte
passiu en la data de la meritació del tribut, o bé si aquests pagaments ultrapassen la quota individual
definitiva que els correspon, l'Ajuntament ha de practicar d'ofici la devolució corresponent.
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Art. 6è. Exempcions i bonificacions. 1. En matèria de contribucions especials no es reconeixen altres
beneficis fiscals que els establerts per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis
internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix l'apartat anterior,
ho han de fer avinent a l'Ajuntament, esmentant expressament el precepte en què considerin que el seu
dret és emparat.
3. En cas que es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que
haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si escau, l'import de les bonificacions, no es poden distribuir
entre els altres subjectes passius.
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del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis
oberts, de les zones de jardí o dels espais lliures.
4. Quan dues façanes formen un xamfrà o s'uneixen fent una corba, cal considerar, a l'efecte de
l'amidament de la longitud de la façana, la meitat de la llargada del xamfrà o la meitat de la corba, que
s'han de sumar a les llargades de les façanes immediates.
5. En el cas que, per a la realització de les obres o per a l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, es concedeixi una subvenció o un auxili econòmic a qui tingui la condició de subjecte passiu
de les contribucions especials que s'exaccionin per aquesta raó, l'import d'aquesta subvenció o d'aquest
auxili s'ha de destinar, primerament, a compensar la quota de la persona o de l'entitat corresponent.
L'excés, si n'hi ha, s'ha d'esmerçar a reduir a prorrata la quota de la resta de subjectes passius.

b) Si alguna de les entitats fa les obres o n'estableix o n'amplia els serveis amb la col·laboració
econòmica d'una altra entitat, corresponen a la primera la gestió i la recaptació de la contribució especial,
sense perjudici d'allò que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no sigui l'aprovat per una d'aquestes entitats, la unitat
d'actuació queda sense efecte, i cadascuna ha d'adoptar per separat les decisions que escaiguin.
Art. 11è. Col·laboració social. 1. Els propietaris o els titulars afectats per les obres es poden constituir
en associació administrativa de contribuents, poden promoure l'execució d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis per part del municipi, i quan la situació financera del municipi no ho permeti, s'han de
comprometre a pagar la part que s'ha d'aportar a aquest Ajuntament, a més de la que els correspon
segons la naturalesa de l'obra o el servei.
2. Els propietaris o els titulars afectats per la construcció de les obres o l'establiment o l'ampliació de
serveis promoguts pel municipi també es poden constituir en associacions administratives de contribuents
en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
3. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què l'article anterior es
refereix, l'acord, l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, pel cap
baix, els dos terços de les quotes que s'han de satisfer.
Art. 12è. Infraccions i sancions. 1. En tot allò que correspon a infraccions, la seva qualificació i les
sancions que els corresponen en cada cas, cal aplicar les normes de la Llei general tributària.
2. La imposició de sancions no suspèn en cap cas la liquidació ni el cobrament de les quotes
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Art. 10è. Col·laboració amb ens locals. 1. En el cas que aquest municipi col·labori amb una altra entitat
local en la construcció de les obres o l'establiment o l'ampliació de serveis, i sempre que s'imposin
contribucions especials, cal observar les normes següents:
a) Cada entitat ha de conservar les seves competències de conformitat amb els acords concrets
d'imposició i ordenació.
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Art. 9è. Imposició i ordenació. 1. Per a l'exacció de les contribucions especials cal adoptar prèviament,
per part de l'Ajuntament, l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que s'ha de pagar
mitjançant contribucions especials no es pot executar fins que no se n'hagi aprovat l’ordenació concreta
corresponent.
3. L'acord d'ordenació o l'ordenança reguladora ha de ser d'adopció inexcusable i ha de consignar la
determinació del cost previ de les obres i els serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o l'ordenança reguladora s'han de
remetre, pel que fa a les altres qüestions, a aquesta Ordenança de contribucions especials.
4. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de determinar les
quotes que cal satisfer, cal notificar individualment aquestes quotes a cada subjecte passiu, en el cas que
aquesta persona i el seu domicili siguin coneguts; en el cas que no es coneguin, cal procedir mitjançant
edictes.
5. Els interessats poden formular el recurs d’alçada regulat a l’ordenança fiscal general, que pot tractar
de la procedència de les contribucions especials, dels percentatges del cost que les persones
especialment beneficiades han de satisfer o de les quotes assignades.

B

fiscal general.
3. En el supòsit que les obres o l’establiment o ampliació dels serveis suposin la millora, renovació o
rehabilitació d’una zona, el subjecte passiu podrà satisfer la quota en un sol o diversos pagaments durant
el període d’execució de les obres o implantació o ampliació dels serveis, o fraccionar-la en el termini
màxim que estableixi l’acord d’imposició, amb la meritació dels interessos de demora corresponents.
4. D'acord amb les condicions socioeconòmiques de la zona en què es facin les obres, la seva
naturalesa, el seu quadre d'amortització, el cost, la base imposable i l'import de les quotes individuals,
l'Ajuntament pot acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents,
sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin
oportuns.
5. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista, i el producte de la recaptació
es destina íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o l'ampliació del servei amb
motiu dels quals han estat establerts i són exigits.

meritades no prescrites.
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
23 de desembre de 2020, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.
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