ANUNCI DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Contra aquest acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.

Article 1. Naturalesa i objecte de l’Ordenança
Aquesta Ordenança fiscal té per objecte la regulació de la taxa que estableix l’Àrea
Metropolitana de Barcelona pel servei associat al Registre metropolità de vehicles estrangers i
d’altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions i totes les activitats relacionades
amb la gestió de la Zona de Baixes Emissions que se’n deriven.
La present Ordenança Fiscal s’aprova a l’empara d’allò que disposen els article 18.2 i 40 d) de la
Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i els articles 20 a 27 del Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable de la taxa els actes enumerats i descrits a l’article 5 d’aquesta
Ordenança fiscal dels que es deriva l’activitat metropolitana, tant tècnica com administrativa,
consistent en la utilització i prestació del servei del Registre Metropolità de vehicles estrangers
i d’altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions, en les formes i modalitats definides
en el seu Reglament.
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Barcelona, 18 de desembre de 2019
El secretari general, Marcel·lí Pons Duat

https://bop.diba.cat

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 17 de
desembre de 2019, ha acordat aprovar definitivament l’Ordenança Fiscal reguladora de
la Taxa per a la gestió metropolitana de la Zona de Baixes Emissions.
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Exp. 901573/19

Article 3. Naixement de l’obligació tributària
La taxa es merita i neix, per tant, l’obligació de satisfer-la, quan s’utilitzi el servei o es produeixi
l’activitat metropolitana que constitueix algun dels fets imposables tipificats a la present
Ordenança.

A. Taxa per servei d’alta o de renovació d’alta al Registre:
A.1. Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat
Reduïda (VPMR), corresponent a la categoria 1 de l’article 3
del Reglament del propi registre..................................................................................................0 €
A.2. Vehicles de serveis, corresponent a la categoria 2 de l’article
3 del Reglament del propi Registre .............................................................................................0 €
A.3. Autoritzacions d’activitats temporals, corresponent a la
categoria 3 de l’article 3 del Reglament del propi Registre ..........................................................0 €
A.4. Vehicles estrangers, corresponent a la categoria 4 de l’article
3 del Reglament del propi Registre.............................................................................................5 €
A.5. Autoritzacions diàries, corresponent a la categoria 5 de l’article
3 del Reglament del propi Registre............................................................................................0 €

B. Taxa d’activació dels períodes d’accés esporàdic a la Zona de Baixes Emissions:
B.1. Autoritzacions d’activitats temporals, corresponent a la categoria
3 de l’article 3 del Reglament del propi Registre..................................................................... 0 €
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B.2. Activació dels vehicles estrangers, corresponent a la categoria 4 de l’article
3 del Reglament del propi Registre........................................................................................ 0 €

CVE 2019044125

La quota tributària per la utilització del servei del Registre Metropolità de vehicles estrangers i
d’altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions es determinarà pels fets imposables
per remissió al Reglament de l’esmentat Registre i d’acord amb les tarifes següents:

Data 24-12-2019

Article 5. Tarifes de la taxa i regles per a la seva aplicació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Son subjectes passius de la taxa les persones físiques, jurídiques i les entitats a que fa referència
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que siguin titulars dels vehicles
per als que es sol·liciti la prestació del servei.

A

Article 4. Subjecte passiu
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La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de la taxa d’acord amb allò establert a l’article
5 d’aquesta Ordenança i, pel que fa a les autoritzacions diàries, d’acord amb el número de dies per
als que es sol·licita el període d’activació diària, número que en cap cas podrà excedir del màxim que
s’estableixi en les vigents ordenances municipals que regulin la circulació en la Zona de Baixes
Emissions.

Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació.

Article 8. Exempcions
Resten exempts del pagament de les taxes els organismes, les entitats i les empreses públiques de
l’AMB i dels Ajuntaments metropolitans. En aquest darrer supòsit, per gaudir de l’exempció caldrà
que el respectiu Ajuntament, organisme o entitat estigui al corrent de pagament de les seves
obligacions amb l’AMB.

Article 9. Bonificacions
L’import de la taxa serà de 0,00 euros per als subjectes passius titulars de vehicles de les categories
L, M1 i N1 censats a l’àmbit ZBE Rondes de Barcelona, que acreditin uns ingressos econòmics per tots
els conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.), inferiors a l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) més un 10% de l’IPREM vigent.

A
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L’import de la taxa serà d’1,00 euro als subjectes passius titulars de vehicles de les categories L, M1 i
N1 censats a l’àmbit ZBE Rondes de Barcelona que acreditin uns ingressos econòmics, per tots els
conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.), inferiors al doble de
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2019

Article 7. Exacció
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Article 6. Quota tributària
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B.3. Activació diària, corresponent a la categoria 5 de l’article 3 del Reglament del propi Registre.
Es dictaminen les tarifes en funció de la categoria del vehicle, d’acord amb la definició de
categories de vehicles establertes a la Directiva 2002/24/CE, de 18 de març, relativa a
l’homologació dels vehicles a motor de dos i tres rodes i a la Directiva 2007/46/CE, de 5 de
setembre, per la que es crea un marc per a l’homologació dels vehicles a motor i dels remolcs,
sistemes, components i unitats tècniques independents destinats als dits vehicles.
B.3.1 Vehicles de categoria L ....................................................................................... 2 €/dia
B.3.2 Vehicles de categoria M1 ..................................................................................... 2 €/dia
B.3.3 Vehicles de categoria M2 ..................................................................................... 3 €/dia
B.3.4 Vehicles de categoria M3 .................................................................................... 3 €/dia
B.3.5 Vehicles de categoria N1 .................................................................................... 3 €/dia
B.3.6 Vehicles de categoria N2 i N3 ............................................................................... 3 €/dia
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Per verificar el compliment de les condicions de les bonificacions l’AMB podrà consultar els
següents organismes: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Instituto Nacional de
Seguretat Social (INSS), Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Padró Municipal d’Habitants
(PMH) i la Direcció General de la Policia (DGP).

11.2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos als articles 174 a 176 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.

Article 12. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal, que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
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Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor en el moment de la publicació de la mateixa, un cop
aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’article 17 del
Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents
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11.1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a l’article
41 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

Data 24-12-2019

Article 11. Responsables

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pel cas de concertar-se l’auxili en el compliment de les obligacions formals i materials dels obligats
al pagament, per l’òrgan competent de l’AMB es determinaran els imports que tindran la
consideració de crèdits incobrables i que comportaran la finalització dels procediments recaptadors
per raons d’economia i eficàcia.

A

Article 10. Incobrables
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