
Exp. 1216-1859-2019

ANNEX 1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI 2020.

Les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020 proposades al Ple són 
les que estan marcades en negreta a continuació:

IMPOSTOS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 – IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

Article 2 – Subjectes passius

S’adequa l’article 2.2 a allò establert en el Reial Decret-Llei 7/2019, d’1 de març, de 
mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer al afegir que no hi haurà repercussió de 
l’impost en els immobles que pertanyin a les administracions públiques o organismes 
gestors dels BICES en els supòsits de lloguer d’immobles d’us residencial amb renda 
limitada per una norma jurídica.

2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la carrega tributaria suportada de conformitat a les normes de dret comú.

Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de 
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a 
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a 
la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció 
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. El que disposa 
aquest paràgraf no serà d’aplicació en el supòsit de lloguer d’immobles d’ús 
residencial amb renda limitada per una norma jurídica.

Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la 
condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, 
actuarà com substitut del contribuent, l’ens o organisme públic al que es refereix 
l’apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute 
tributari satisfet.

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

A l’apartat 2, el qual tracta sobre les bonificacions a les famílies nombroses, per tal de fer 
més aclaridores les condicions per poder gaudir de la bonificació, s’elimina la següent 
frase de l’apartat b) “havent de quedar justificat mitjançant fotocòpia de la declaració 
d’IRPF de l’exercici anterior” i s’afegeix un nou punt a l’apartat a): “declaració d'IRPF del 
sol·licitant així com de la resta de membres de la unitat familiar presentada a l’exercici 
immediatament anterior a  aquell en que tingui efectes la bonificació. En el cas de no 
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estar obligats a presentar-la, caldrà certificació de l'Agència Tributària sobre aquest 
extrem.”

El redactat del punts a) i b) queda de la següent manera:
Els requisits per poder gaudir d’aquesta bonificació són els següents:

a) Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant l’Organisme de Gestió 
Tributària la següent documentació: 

 Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent. 

 Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de 
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la 
referència cadastral.

 Acreditació d’inscripció al padró d’habitants de Begues de tots els membres de 
la família nombrosa a data 1 de gener del corresponent exercici. En el cas de 
fills discapacitats, encara que el fill no figuri empadronat a l'habitatge familiar, 
s'entendrà que sí figura als efectes d'aquesta bonificació, sempre que es 
justifiqui la residencia en un centre especialitzat.

 Declaració d'IRPF del sol·licitant així com de la resta de membres de 
la unitat familiar presentada a l’exercici immediatament anterior a  
aquell en que tingui efectes la bonificació. En el cas de no estar 
obligats a presentar-la, caldrà certificació de l'Agència Tributària 
sobre aquest extrem.

b) Que la suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques (base imposable general i base imposable de l’estalvi) per unitat familiar, 
no excedeixi 6 vegades l’IPREM 14 pagues. Aquesta quantitat s'incrementarà en 1 
vegada l’IPREM 14 pagues per cada fill que excedeixi del nombre de fills, que la 
legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició de 
nombrosa. 

La documentació acreditativa d’aquesta condició serà la declaració d'IRPF de 
l'exercici anterior dels membres de la unitat familiar o certificació de l'Agència 
Tributària en cas de no estar obligats a presentar-les. 

Es crea la següent bonificació:

3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, amb un 
màxim de 400€, els béns immobles en els quals s'instal·lin sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, i només en 
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aquells casos en que no siguin d’obligat compliment d’acord amb la 
normativa vigent.

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions 
per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 
homologació per l'Administració competent i de les autoritzacions tècniques i 
administratives pertinents.

En tots els casos caldrà justificar que les instal·lacions d’aprofitament solar 
siguin com a mínim del 30% de la potència instal·lada en el immoble.

Caldrà fer aportació de la documentació tècnica justificativa. Aquesta serà 
avaluada pels serveis tècnics municipals.

Aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 3 anys consecutius, i serà 
aplicable als immobles existents a 31 de desembre de 2019.

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat i només s’haurà de demanar una 
vegada, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data que figuri 
en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada 
davant de la Generalitat. Els serveis tècnics municipal podran comprovar en 
qualsevol moment la vigència de la subvenció i  si es continuen donant els 
requisits que van fonamentar el seu atorgament. En cas que es detectés 
algun incompliment, s’iniciaran els procediments sancionadors i de revocació 
de la bonificació que pertoquin.

Article 7. Determinació de la quota i els tipus impositius

S’incrementa el tipus impositiu dels bens urbans del 0,75% al 0,80%, quedant el 
redactat d’aquesta article de la següent manera:

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de  
gravamen.

2. El tipus de gravamen serà el 0,80 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0’71  
per cent quan es tracti de béns rústics. 

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 
0’63 per cent. 

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 – IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es renumeren els articles 9 a 13 de l’ordenança, passant a ser els articles 8 a 12, sense 
que es modifiqui el seu contingut.

Article 8. Coeficients de situació
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1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d'aquest municipi es classifiquen en quatre categories fiscals. Annex a 
aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la 
categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat 
seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més baix  i 
romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell 
en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió 
a l'índex alfabètic de vies públiques.

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. 
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 
coeficients següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES 
PÚBLIQUES

1a 2a 3a 4a

Coeficient aplicable 1,2 1,1 1,0 2,0

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria 
del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.

Article 9. Període impositiu i acreditament

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data 
de començament de l'activitat fins el final de l'any natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de 
començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per 
finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.

També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest 
cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la 
quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. 

No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, 
escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VII 
del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats, aprovat per Reial decret legislatiu 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fb176ad741134ad2bb6fafc4095e8c13001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
R

IO
L

 L
L

A
D

Ó
 J

IM
E

N
E

Z
21

/1
1/

20
19

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


4/2004, de 5 de març, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar 
respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, causaran efectes 
a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, 
escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte 
de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats 
del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin 
fet efectivament l’activitat.

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita 
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.

Article 10. Règim de declaració i d'ingrés 

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les 
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions 
que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de 
cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i 
actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.

2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d'un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de finalització 
del període d’exposició pública dels padrons corresponents.

3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat 
que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, 
l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de 
garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri 
fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.

No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap 
cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, 
sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de 
la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d'ingressos.

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l'article 
62 de la Llei general tributària.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment 
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i se exigirà quan resulti 
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec 
executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
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El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al 
que disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària.

Article 11. Comprovació i investigació

Per delegació del Ministeri d' Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat aquest 
les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, 
que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions 
tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o 
alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això referit, 
exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

Article 12. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada.

2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de 
gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions 
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el 
que disposi la normativa d'aplicació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona 
que delegaren les seves facultats en la Diputació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.

Com a conseqüència de la sentència 446/2018, de 29 de novembre, del Tribunal Suprem, 
es modifica l’article 4.1.g) d’aquesta ordenança.

Des de l’1 d’abril de 2019, els pensionistes de l’INSS que percebin una pensió per 
incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de 
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat 
permanent per al servei, deixen de tenir el reconeixement “automàtic” de persones 
discapacitades en grau igual al 33% a tots els efectes. Així doncs, per obtenir el grau de 
discapacitat (que podrà ser inferior, igual o superior al 33%), hauran de passar per la 
valoració dels Equips de Valoració de la discapacitat.

El primer paràgraf de l’article 4.1.g) vigent diu el següent:

Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant 
els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu 
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transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en 
grau igual o superior al 33%. A aquests efectes, tindran també la consideració de 
persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33% els pensionistes de la 
Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el 
grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que 
tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per 
al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes 
d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les 
persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de 
tenir la condició d’incapacitat o classes passives.

En el nou redactat proposat, s’elimina la part subratllada, per tant, l’article 4.1.g) queda 
redactat de la següent manera:

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant 
els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu 
transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en 
grau igual o superior al 33%. 

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat emès per l’òrgan competent.

Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 
per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la 
qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius 
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

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

S’elimina la bonificació del 100% de l’impost establerta en el punt 2, referent als vehicles 
amb antiguitat superior a 25 anys.

Article 9. Padrons

S’incorpora un nou apartat, el tercer, a fi de millorar l’eficiència en la gestió de l’impost 
tant en voluntària com en executiva per tal que els vehicles de més de 15 anys, un cop 
s’hagin aprovat les baixes per incobrables, les quotes de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica d’aquets vehicles no figurin en el padró del proper exercici.

D’aquesta manera s’evita la inclusió en el pressupost municipal d’ingressos dels quals es 
pot conèixer que es qualificaran com incobrables i també evitar una transmissió, baixa o 
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canvi de domicili en la Prefectura de Trànsit acreditant el pagament de l’últim rebut 
encara que puguin haver d’altres de venciment anterior.

El redactat de l’apartat 3 és el següent:

3. Quan s’hagi aprovat la baixa per insolvència de les quotes de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica, que corresponguin a vehicles de més de quinze anys, aquets 
no figuraran al padró de l’any següent.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 – IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I 
OBRES.

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA

S’actualitza del mòdul bàsic d’acord amb els càlculs efectuats pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, el qual passa de 492,00 €/m² a 504,00 €/m²:

I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 
expressada en metres quadrats amb dos decimals. 

Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada 
mòdul diferent. 

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls 
de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:

Mr = Mb × Ct × Cu

Definicions: 

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 504,00 EUR/m². 

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.

Els coeficients correctors que es faran servir són el següents:

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)

1.1. En edificacions de nova planta i addicions

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fb176ad741134ad2bb6fafc4095e8c13001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
R

IO
L

 L
L

A
D

Ó
 J

IM
E

N
E

Z
21

/1
1/

20
19

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct

- Edifici aïllat (4 façanes).
- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis. 1,20

- Edifici en testera (3 façanes).
- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis. 1,10

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00

1.2. En obres de reforma i rehabilitació

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct

- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les 
façanes. 0,90

- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70

- Reformes que no afectin elements estructurals.
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments 

(Aplicat a la superfície de façana).
0,50

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions.

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a la 
superfície de façana).

0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova 
planta.

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct
- Moviments de terres i infraestructura. 1,10

- Superficials complementaris. 1,00

- Piscines i obres sota-rasant. 1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)

  USOS Cu

 Ascensor 10,00

-  Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres,  auditoris 3,00

 Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80
 Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles . Centres d’investigació i laboratoris    
universitaris .Centres Penitenciaris. Estacions , aeroports i terminals de transport . 
Facultats i escoles universitàries.

2,60

 Edificis de jutjats . Laboratoris d’anàlisi . Palaus d’exposicions i congressos 2,40
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Hotel apartament i residències.Cementiris. Centres de culte. Clubs socials amb serveis.
 Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels de tres estrelles. 2,20

 Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipament. Escoles i instituts de grau
 Mig . Hotels de 2 estrelles . Laboratoris industrials . Locals bancaris. Oficines. Pavellons
 i complexos esportius i d’oci. Restaurants i cafeteries.

2,00

 Construccions per turisme rural . Dispensaris , CAP . Hostals i Pensions. Hotels 1 estrella
 Llar d’infants i parvularis . Piscines cobertes. 1,80

 Botigues i comerços amb activitat . Estables de cria intensiva i escorxadors. Habitatge
 Adossat . Habitatge unifamiliar . Sales d’usos múltiples. 1,60

 Habitatge col·lectiu . Vestidors. 1,40

 Edificis d’aparcaments . Locals i magatzems comercials  sense ús. Pistes poliesportives
 cobertes . Plantes sltes edifici industrial. 1,20

 Construccions auxiliars o  annexes . Edificis industrials , tallers i fàbriques.
 Garatges. Graners o magatzem . Piscines descobertes . Quadres estables. 1,00

 Magatzems i naus industrials . 0,70

 Coberts . 0,60

 Piscines  ( sense cobrir ). 1,00

 Parcs  i jardins . 0,40
 Càmpings i pistes esportives descobertes . Façanes i cobertes. Graderies. Obres 
 d’urbanització . 0,30

 Estacionaments en superfície . Paviments d’asfalt . Tanques i murs . 0,20

 Paviments amb drenatge . 0,10

 Condicionament de terreny . 0,05

Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats 
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial 
a la qual s’ha d’aplicar.

II. TREBALLS D'ENDERROC

El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:

Pr  =  V  × Mb  ×  Ct  ×  Cu

Definicions:

V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 

metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 504,00 €/m².

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct

- Edificacions en zones de casc antic. 0,30
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- Edificacions entre mitgeres. 0,20

- Edificacions aïllades. 0,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)

USOS Cu
- Altures de menys de 10 metres. 0,10

- Altures de més de 10 metres. 0,15

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ORDENANÇA FISCAL Nº11 - ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

En els articles 6.1, 10.2 i 12.1, es modifica alguna part del redactat per tal de fer-los més 
aclaridors, sense que es modifiqui el significat dels mateixos:

Article 6

1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius, l’Ajuntament investigarà les dades 
que constin en els seus registres fiscals.

cas d’insuficiència de dades o de situació dubtosa, es liquidaran les contribucions 
especials directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el 
Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el 
Registre Mercantil, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o 
serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.

Article 10

2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis 
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició 
de subjecte passiu de les contribucions especials que s’exigien per aquesta raó, 
l'import d'aquesta subvenció es destinarà, primerament, a compensar la quota de la 
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persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la 
quota de la resta de subjectes passius.

VII. Meritació

Article 12

1. Les contribucions especials meriten en el moment que les obres s'hagin realitzat o 
comenci la prestació del servei. 

Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà per a cada un dels 
subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció 
de l'obra.

TAXES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 - TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 2,5% en les tarifes existents:

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons  la  
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents:

1. Altes llicències, concessions i autoritzacions .................................................5,40
2. Informes tècnics1 i jurídics. ....................................................................122,25
3. Informes policials i testificals....................................................................61,55
4. Compulsar documents, per full ...................................................................3,05
5. Tramitació permís d'armes.......................................................................32,35
6. Instrucció i tramitació dels expedients matrimonials ..................................106,65
7. Fotocòpies de documents:

     DINA 4 b/n...........................................................................................0,15
     DINA 4 color.........................................................................................0,25
     DINA 3 b/n...........................................................................................0,20
     DINA 3 color.........................................................................................0,35

8. Un exemplar d’una Ordenança Fiscal .........................................................15,70

1Aquests informes tècnics no serand’aplicació en aquells casos recollits a les ordenancesfiscals 23 i 24.
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9. Còpies de plànols en blanc i negre, per plànol.............................................15,70
10. Còpies de plànols del Pla General en blanc i negre, per plànol.......................31,40
11. Còpies de plànol color A3.........................................................................24,95
12. Còpies de plànol color A2.........................................................................35,20
13. Còpies de plànol color A1.........................................................................51,35
14. Còpies de plànol color A0 ........................................................................73,45
15. Còpies de plànol color +A0 .....................................................................80,05
16. Còpies de plànols i documentació en suport informàtic i que no estiguin

   especificats en algun altre epígraf d’aquesta Ordenança ...............................14,00
17. Documentació urbanística completa d’instruments de planejament:

Pla General i anàlegs en suport informàtic...................................................438,00
       Plans Parcials, Especials en suport informàtic........................................292,00
       Estudis de detall i anàlegs ..................................................................283,50
       Estudis de detall i anàlegs en suport informàtic .....................................132,05

18. Certificats de documents o acords l'exercici corrent.......................................2,25
19. Certificats de documents o acords d'exercicis anteriors ..................................3,25
20. Drets d’examen processos selectius de personal:

      Grup A ...............................................................................................36,55
      Grup B ...............................................................................................33,40
      Grup C ...............................................................................................30,35
      Grup D ...............................................................................................27,15
      Grup E ...............................................................................................24,05

21. Legitimació de signatura..........................................................................  5,10

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 - TAXA PER L’ENTRADA I UTILITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS.

Article 4. Quota tributària.

S’ha aplicat un increment lineal del 2,5% en les tarifes existents:

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

Tarifa 1ª. Pavelló Jaume Viñas Pi

1. Socis, per pista  (€/hora) .................................................................27,25

2. No socis, per pista (€/hora)..............................................................54,65

Tarifa 2ª. Camp esportiu municipal de gespa

1. Totalitat del camp:

1.1. Socis (€/hora) .....................................................................73,00

1.2. No socis (€/hora).................................................................91,15

..................................................................................................

2. Camp de futbol 7 (meitat del camp esportiu municipal de gespa):

2.1. Socis (€/hora) .....................................................................54,80

2.2. No socis (€/hora) 73,00
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Tarifa 3ª. Finca el Mur

1. Utilització per interessos particulars per persones empadronades a

    Begues (€/hora) .............................................................................53,45

2. Utilització per interessos lucratius i per interessos particulars diferents

als del punt 1 (€/hora) ..................................................................100,90

3. Casaments, per persones empadronades a Begues (mínim 2 h)

(€/hora) ....................................................................................... 53,45

4. Casaments, per persones no empadronades a Begues (mínim 2 h) 

(€/hora) ....................................................................................... 98,45

5. Casaments, per les tasques administratives del personal municipal, 

per cada casament..........................................................................67,65

6. 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

    prèvia (€/hora)............................................................................ 358,00

7. Realització de sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa,

independentment del pagament d’altres serveis que es requereixin

i amb autorització municipal prèvia (€/hora).................................... 231,00

Tarifa 4ª. Habitatges socials, per cada mes

1. Santpere, 10, bloc 1, esc. A, 2n2ª...................................................269,50

2. Santpere, 10, bloc 1, esc. B, 1r3ª ...................................................348,50

3. Santpere, 10, bloc 1, esc. B, 2n2ª ..................................................348,50

Tarifa 5ª. Local annex al bar de les instal·lacions esportives municipals, en el cas 
que l’ús d’aquest espai no estigui regulat en la concessió administrativa del bar de 
les instal·lacions esportives:

1. Utilització per interessos particulars (€/hora)......................................12,45

2. Utilització per interessos lucratius (€/hora).........................................49,75

Les agrupacions i entitats del municipi estan exemptes.

Normes d’aplicació de les tarifes.

1. Els preus de les tarifes 1ª i 2ª s’incrementaran per la nit en 7,95€/hora el 
pavelló i 15,75 €/hora el camp de futbol  per tal de satisfer el cost de 
l’enllumenat.
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2. La tarifa 3ª implica la utilització parcial i no privativa de l’equipament per a 
activitats particulars durant la temporada i horari d’obertura al públic. Si la 
sol·licitud d’aquest espai implica l’ús fora d’horari o de temporada, juntament 
amb aquesta taxa s’aplicarà la del servei de la brigada i, si fos el cas, la del 
servei de Policia Local i de neteja de l’equipament.

3. Les entitats del municipi que figurin en el Registre d’Entitats restaran exemptes 
del pagament de la taxa per l’ús d’El Mur i/o el local annex al bar del camp de 
futbol sempre que l’activitat a realitzar estigui directament relacionada amb les 
funcions pròpies de l’Entitat i sigui sense ànim de lucre. En cas que alguna 
Entitat realitzi activitats que suposin un guany econòmic per a tercers (activitats 
promocionals, comercials i similars), no s’aplicarà aquesta exempció.

4. En la tarifa 4ª, l’import no podrà superar en cap cas el 40% de la renda de 
l’usuari. El subministres (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) es satisfaran a 
part.

5. En la tarifa 5ª, l’horari i la disponibilitat de l’equipament estarà subjecte a les 
activitats que pugui tenir programades el concessionari, d’acord amb el que 
estableix el contracte de concessió administrativa i el plec de clàusules. Si la 
concessió del bar de la zona esportiva contempla la gestió del local annex, 
s’aplicaran les tarifes fixades pel concessionari.

Article 5. Obligació de pagament.

Es modifica el títol d’aquest article, així com el seu número, que passa a ser el 6, 
quedant de la següent manera: 

Article 6. Meritació.

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des 
que s’utilitza qualsevol de les instal·lacions municipals especificades a 
l’article anterior.

2. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte de 
què es tracti o en el moment que es sol·liciti l’ús.

3. Juntament amb la taxa per utilització dels equipaments municipals, s’haurà 
de dipositar una fiança de 50,00 euros a la tresoreria municipal, excepte 
per a la tarifa 4 (finca el Mur), que serà de 100,00 euros, i la tarifa 5 
(habitatges socials), que n’està exempta.

Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que la instal·lació 
i el material que es pugui trobar en el seu interior es troba en les 
mateixes condicions inicials. En cas de detectar danys que faci impossible 
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la seva utilització, o requereixi reparació, l’Ajuntament utilitzarà la fiança 
per reparar els danys o reposar el material en qüestió.

Article 6. Beneficis fiscals 

Passa a ser l’article 5: 

Article 5. Beneficis fiscals.

1. Excepcionalment, i sempre que així ho consideri oportú la Comissió 
paritària de seguiment dels pisos socials, es podrà concedir una 
bonificació sobre la quota tributària, la quantia de la qual serà fixada per 
l’esmentada Comissió.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES, I PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS.

Article 6. Quota tributària

S’ha modificat el criteri per determinar la tarifa de l’epígraf 5 (Disciplina urbanística), el 
qual passa d’un import fixe a un import variable, per tal de mantenir el criteri establert 
en altres tarifes d’aquest ordenança:

Epígraf 6. Disciplina urbanística

1. Expedients  d’ordres  d’execució, pels serveis administratius i  tècnics prestats 
sense necessitat de llicència urbanística: s’aplicarà l’1,2% del cost de les 
obres amb un mínim de 79,10 €.

Igualment, s’ha actualitzat el redactat d’alguns apartats (marcats en negreta) per 
adequar-los a la realitat dels serveis que ofereix l’Ajuntament.

S’ha aplicat un increment mig del 4,2% en les tarifes existents:

1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística, la quota 
tributària serà la que es detalla a continuació:

Epígraf 1. Llicències d’obres, construccions i instal·lacions.

1. Llicències d’obres.

1.1. Llicències d’obres majors, encara que la llicència es denegui: la quota 
serà el resultat d’aplicar:

- El 1,20% a l’import de la base d’aplicació, amb un mínim de 93,25€ 
en  aquells casos en que es tramiti la llicència amb el projecte 
executiu.
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- El 1,30% a l’import de la base d’aplicació, amb un mínim de 93,25€ 
en aquells casos en que es tramiti la llicència amb el projecte bàsic.

1.2. Per obres menors amb o sense projecte i comunicacions prèvies que 
requereixen d’un projecte, la quota serà el resultat d’aplicar el 0,66% a 
l’import de la base d’aplicació amb un mínim de 51,85 €. 

1.3. Per comunicacions prèvies que no requereixen d’un projecte (tals com 
barbacoes, casetes auxiliars, carpes, pèrgoles, reformes de cuina i 
banys, paviments, alicatats, fals sostres, fusteries, etc...), la quota serà 
de 51,85€.

2. Llicències per moviment de terres i extracció de sorra, pedres i similars i 
qualsevol altre moviment geològic en sòl no urbanitzable i que no vagi 
associades a obres d’edificació:

2.1.  Per moviment de terres..........................................................106,45
2.2.  Per extracció de àrids per cada m³ ............................................40,80
2.3. Per extracció de qualsevol altre element geològic per cada m3........1,55

3..Pròrroga de llicència i comunicacions prèvies: la quota serà el resultat 
d’aplicar al pressupost de les obres pendents de realitzar el mateix coeficient 
que l’establert al punt 1 per a la concessió de la llicència, amb un mínim de 
73,70€ per obres majors i 36,75€ per obres menors i comunicacions prèvies.

4..Suspensió de la llicència, tant per obres majors com menors ..............439,00

5. Modificació de titularitat ..............................................................142,60

6. Legalització obres: s’aplicarà un 1,20% a l’import de la base d’aplicació, amb 
un mínim de 158,25€ per obres majors i 79,10€ per obres menors i 
comunicacions prèvies d’obres. Pels casos en que la base d’aplicació no 
consisteixi en el pressupost de l’actuació, s’aplicarà el coeficient 1,20 sobre la 
taxa que correspondria per la concessió de la llicència.

7. Comunicat de primera ocupació o modificació d’ús.

7.1.Per cada comunicat d’obres d’edificació (habitatge, local, aparcaments)

 i les seves ampliacions o modificacions, per cada unitat d’ocupació .197,45

8. Llicències i comunicacions prèvies de col·locació d’element publicitari, anuncis 
i anuncis lluminosos, visibles des de la via pública. Per cada rètol:

8.1.  Inferior o igual a 2 m² .............................................................51,85
8.2.  A partir de 2 m², per cada m² addicional o fracció .......................17,10
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9. Llicències de grues-torre per a la construcció:

9.1. A partir de 40 metres de braç ..................................................534,00
9.2. Entre 20 i 39 metres de braç....................................................379,00
9.3. Inferior a 20 metres de braç ....................................................159,45

10. Tala d’arbres:

10.1. En sòl urbà i urbanitzable, per unitat.........................................10,65
10.2. En sòl no urbanitzable, per unitat ...............................................1,05
10.3. Per aprofitament forestal, per cada hectàrea o fracció .................56,20
10.4. Tramitació de l’expedient de caducitat .......................................46,55

11. Autorització de servituds aeronàutiques. S’aplicarà una quota que resultarà 
d’aplicar el 1% sobre el  pressupost de la instal·lació.

12. Altres:

12.1. Informe d’un avantprojecte que presenta un particular ..............126,10
12.2. Canvi de contractista o de la direcció facultativa a requeriment 
        de l’Ajuntament ......................................................................30,00

Epígraf 2.Serveis de planificació i gestió urbanística.

1. Tramitació i/o formació d'instruments de planificació i gestió urbanística:

1.1. Plans parcials, per Ha. o fracció de superfície ..........................1.060,00
1.2. Projectes d'urbanització, per Ha. o fracció de superfície. ...........1.060,00
1.3. Estudis de detall, per Ha. o fracció de superfície i mínim..............534,00
1.4. Plans especials i plans de millora urbana, per Ha. o fracció de
       superfície ...........................................................................1.060,00
1.5. Programes d'actuació urbanística, per Ha. o fracció de 

   superfície...........................................................................2.121,00
1.6. Reparcel·lacions, per finca resultant..........................................791,50
1.7. Entitats Urbanístiques col·laboradores (no inclou les publicacions) 791,50

2. Modificació o revisió d'instruments de planificació i gestió urbanística:

2.1. Plans parcials, per Ha. o fracció de superfície .............................266,50
2.2. Projectes d'urbanització, per Ha. o fracció de superfície ...............266,50
2.3. Estudis de detall, per Ha. o fracció de superfície i mínim..............133,10
2.4. Plans especials de reforma interior, per Ha. o fracció de Superfície266,50
2.5. Programes d'actuació urbanística, per Ha. o fracció de Superfície ..530,00
2.6. Reparcel·lacions (en cas que la modificació impliqui la creació
       de noves finques, s’aplicarà la quota prevista a l’epígraf 2.1.6.) ...791,50
2.7. Entitats Urbanístiques col·laboradores (no inclou les publicacions) 397,00

Epígraf 3. Senyalitzacions.

1. Senyalització d'alineacions i rasants per parcel·la, més els 
honoraris professionals ..................................................................106,45
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Epígraf 4. Certificats i informes.

1. Certificacions urbanístiques .............................................................82,30

2. Informes  sobre  característiques  de  terrenys  o  sobre consultes a 
instància de part.............................................................................82,30

3. Per tots el casos recollits a l’epígraf 1  (Llicències d’obres i construccions), si 
la llicència requereix l’aportació de documentació esmenada i aquesta no resol 
les deficiències detectades, o si els informes tècnics desfavorables són 
conseqüència de no haver esmenat les deficiències requerides amb 
anterioritat,  per  cada  informe  tècnic desfavorable,  a contar des de el 
segon (el segon inclòs)...................................................................123,65

4. Per tots el casos recollits a l’epígraf 2 (serveis de planificació i gestió 
urbanística), si la llicència requereix l’aportació de documentació esmenada i 
aquesta no resol les deficiències detectades, o si els informes tècnics 
desfavorables són conseqüència de no haver esmenat les deficiències 
requerides amb anterioritat, per cada informe tècnic desfavorable, a contar 
des de el segon (el segon inclòs) ....................................................621,50

5. Inspeccions d’habitatges:

5.1. Inspeccions de reagrupament ......................................................5,70

5.2. Certificats de legalitat i antiguitat de l’habitatge:

5.2.1. Amb inspecció.................................................................179,90

5.2.2. Sense inspecció...............................................................123,65

Epígraf 5. Parcel·lacions urbanístiques

1. Fins a dues entitats resultants ........................................................255,50

2. De tres a cinc entitats resultants..................................................1.025,00

3. De sis a quinze entitats resultants................................................2.050,00

4. Més de setze  entitats resultants ..................................................5.123,00

5. Tramitació modificació parcel·lacions urbanístiques, sense canvis en el 

nombre d’entitats resultants...........................................................115,20
6. Tramitació de certificats de no necessitat de llicència de parcel·lació ....126,10
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Epígraf 6. Disciplina urbanística

2. Expedients  d’ordres  d’execució, pels serveis administratius i  tècnics prestats 
sense necessitat de llicència urbanística: s’aplicarà l’1,2% del cost de les 
obres amb un mínim de 79,10 €.

Epígraf 7.Tramitació d’expedients d’ocupació de la via pública amb taules  i cadires:

1. Per la tramitació d’un expedient d’ocupació del domini públic amb taules i 
cadires per un període de temps inferior al de la temporada d’estiu (de l’1 de 
maig al 30 de setembre) o al de la temporada d’hivern (de l’1 d’octubre al 30 
d’abril de l’any següent), quedant exclosa la primera sol·licitud,............46,55

2. Per la tramitació d’un expedient de pròrroga  d’ocupació del domini públic 
amb taules i cadires ........................................................................21,30

Article 10. Règim de declaració i d’ingrés

Es modifica el redactat de l’apartat 2 per tal de fer-lo més aclaridor. Aquest apartat diu:

“2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de 
la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions i la 
superfície dels cartells instal·lats i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es 
practicarà la liquidació definitiva.”

Es proposa el següent text:

“2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de 
la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions de 
l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es 
practicarà la liquidació definitiva.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TRAMITACIÓ 
DE LLICÈNCIES D’ACTIVITATS: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS 
CIUTADANS I LES EMPRESES ATRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A 
L’INICI DE LES ACTIVITATS.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 4,9% en les tarifes existents:

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
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                    Catàleg de tràmits Quota Quota        Quota
fixa           fixa         variable

                  mínima       màxima      €/m2

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o 

    activitat  projectada amb el planejament urbanístic.........83,25               -               -

2. Informe tècnic de consulta prèvia potestativa,

    amb estudi de projecte o avantprojecte i emissió
    d’informe tècnic municipal .........................................124,45 - -

3. Tramitació de procediment d’autorització ambiental...2.607,00 - - 

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental

    municipal d’activitatsexercides en locals tancats
    o recinte..................................................................801,50  7.113,00 2,40     

5. Informe tècnic ambiental emès pels tècnics municipals 

previ a la presentació de la comunicació ambiental .......124,45 - -

6. Tramitació del procediment de comprovació de 

    comunicació prèvia d’activitats amb incidència 
    ambiental (Annex III), exercides en locals tancats 
    o recintes i llurs ampliacions substancials ....................536,50 2.779,00 2,35

7. Modificació no substancial dels establiments ...........       50% de la taxa que els hi               

correspondria en el cas de
llicència d’activitat inicial                                                                          

8. Procediment de comprovació de la comunicació 

    d’activitats recreatives de caràcter extraordinari ...........182,70 - -

9. Tramitació del procediment de comprovació de la

     comunicació prèvia amb declaració responsable per
     l’obertura d’establiments, estiguin o  no subjectes a cap 
     règim d’intervenció específic, i llurs ampliacions substancials, 
     i/o modificacions......................................................246,00   - -

10. Tramitació del procediment de revisió de llicència

      ambiental municipal .............................................1.606,00   - -

11. Procediment de control periòdic de les activitats

      sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles
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      públics i activitats  recreatives, quan el control el
      duen a terme tècnics municipals ...............................425,50   - -

12. Procediment de control periòdic de les activitats 

      sotmeses al règim de comunicació prèvia per la  
      normativa d’espectacles públics i activitats recreatives,
      quan el control el duen a terme tècnics municipals .....425,50   - -

13. Procediment de verificació de canvi titularitat

de llicència d’activitat............................................ 25% de la taxa de llicència
d’activitat nova

14. Per tots el casos recollits anteriorment, si la llicència

      requereix l’aportació de documentació esmenada i 
aquesta no resol les deficiències detectades, o si els
informes tècnics desfavorables són conseqüència de 
la no esmena de les deficiències requerides amb
anterioritat, a partir del segon informe tècnic
desfavorable .......................................................125,10   - -

15. Comprovació i verificació tècnica de les mesures d’auto

  protecció (PAU) de les activitats ...............................127,55   - -

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS 
LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 4,9% en les tarifes existents:

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

Epígraf 1. Drets d’enterrament, de cremació i de reducció de restes.

1. Servei d'enterrament, trasllat a una altre sepultura, per sepultura 
oberta .........................................................................................257,50

Epígraf 2. Concessió de sepultures.

1. Nínxols de 1ª concessió, amb una durada de 50 anys ........................972,00

Epígraf 3. Lloguer.

1. Nínxols restants, per un màxim de cinc anys no renovables. Per any, ..162,70

Epígraf 4. Conservació del cementiri.

1. Nínxol, per habitant i any.................................................................20,70

Epígraf 5. Columbaris.
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1. Concessió columbaris per una durada de 5 anys................................240,50
2. Concessió columbaris per una durada de 10 anys..............................437,00
3. Concessió columbaris per una durada de 25 anys..............................693,00
4. Renovació de la concessió per una durada de 5 anys .........................211,50
5. Drets d’entrada i sortida d’urnes .......................................................13,20
6. Conservació de columbaris...............................................................20,70

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26–TAXAPEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 5. Beneficis fiscals

Passa a ser l’article 6, sense que variï el seu contingut:

Article 6. Beneficis fiscals

 1.De conformitat amb el que preveu l'article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
gaudiran de les següents bonificacions, en relació a la taxa corresponent a 
l’habitatge que sigui el seu domicili habitual, els majors de 65 anys o pensionistes 
per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d’una 
pensió no contributiva (PNC) que reuneixin tots els requisits que figuren a l’annex 1 
d’aquesta Ordenança:

Ingressos mensuals de la unitat de 
convivència

Descompte a aplicar a la 
taxa de clavegueram

Inferiors al salari mínim 
interprofessional

50%

Iguals o fins a un 25% superiors al 
salari mínim interprofessional

25%

Superiors en un 25% al salari mínim 
interprofessional

10%

Aquestes bonificacions tindran caràcter anual. 

 
Article 6. Quota tributària 

Passa a ser l’article 5:

S’ha aplicat un increment lineal del 9,5% en les tarifes existents:
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1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a 
la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 
148,80€ per vivenda, local o pàrquing comunitari.

2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 
depuració es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en metres 
cúbics, utilitzada en la finca.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

1. Vivendes en general............................................................................32,65
2. Bars, cafès, etc. .................................................................................77,25
3. Restaurants i similars ........................................................................132,55
4. Piscines, tant particulars com comunitàries ............................................77,25
5. Gimnasos, locals esportius i similars......................................................77,25
6. Peixateries, carnisseries i pastisseries....................................................77,25
7. Perruqueries i salons de bellesa ............................................................77,25
8. Rentat de cotxes ................................................................................77,25
9. Tallers, garatges i similars .................................................................130,30
10. Estacions de servei..........................................................................130,30
11. Forns de pa......................................................................................77,25
12. Tintoreries .......................................................................................77,25
13. Supermercats ...................................................................................77,25
14. Altres locals comercials ......................................................................77,25
15. Altres locals d’oci ..............................................................................77,25
16. Indústries en general.......................................................................124,85
17. Indústries de marbres i terrassos ......................................................130,30
18. Magatzems amb superfície no superior a 100 m2 ..................................15,55
19. Magatzems amb superfície superior a 100 m2.......................................32,65
20. Pàrquing comunitari amb nombre inferior a 6 places ..............................32,65
21. Pàrquing comunitari amb nombre entre 6 i 15 places .............................66,90
22. Pàrquing comunitari amb nombre superior a 15 places .........................101,25
23. Centres docents................................................................................77,25

3. En cap cas no es podrà prendre un consum d'aigua que sigui inferior al mínim 
facturable per un subministrament. 

La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima 
exigible.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27 - TAXA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida i transport d’escombraries i altres 
residus urbans domiciliaris.

Article 5. Beneficis fiscals.
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S’elimina aquest article.
 
Article 6. Bonificacions 

Es modifica el nom d’aquest article, passant-se a dir “Beneficis fiscals”. El seu contingut 
no varia:

Article 6. Beneficis fiscals.

1. Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota tributària els subjectes passius que 
acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat la brossa orgànica 
generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions que no ocasionin cap 
molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena.

Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà 
s’haurà d’omplir una sol·licitud de bonificació de quota tributaria (sol·licitud 
d’autogestió de la brossa orgànica i declaració signada relativa a la veracitat de les 
dades) i es passarà a formar part del ‘Registre d’autogestió de la brossa orgànica’. 

Un cop rebuda la sol·licitud, es procedirà a la seva aplicació directa de la quota. Els 
contribuents inscrits al registre d’autogestió de la brossa orgànica gaudiran 
d’aquesta bonificació per un període de dos anys, renovables sempre i quan no 
hagin variacions a la taxa.   Els contribuents que sol·licitin la bonificació poden ser 
objecte d’un control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per 
comprovar que es gestioni correctament el procés de compostatge casolà:

- Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa 
orgànica constant.

-  Volum mínim de material d’1m3.
-  Dur a terme el procediment en condicions higièniques
-  No provocar molèsties als veïns

 Per a gaudir de les bonificacions regulades a l’apartat anterior, caldrà formular la 
corresponent sol·licitud a la Regidoria de Medi Ambient de la Corporació abans del 
30 d’abril de cada any, acreditant documentalment el compliment dels requisits 
exigits.

  A la vista de l’informe emès pel la Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament, la 
Junta de Govern acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es 
notificarà a l’interessat/ada.

2. De conformitat amb el que preveu l'article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
gaudiran de les següents bonificacions, en relació a la taxa corresponent a 
l’habitatge que sigui el seu domicili habitual, els majors de 65 anys o pensionistes 
per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d’una 
pensió no contributiva (PNC) que reuneixin tots els requisits que figuren a l’annex 1 
d’aquesta Ordenança:
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Ingressos mensuals de la unitat de 
convivència

Descompte a aplicar a la taxa 
d’escombraries

Inferiors al salari mínim 
interprofessional

50%

Iguals o fins a un 25% superiors al 
salari mínim interprofessional

25%

Superiors en un 25% al salari mínim 
interprofessional

10%

Aquestes bonificacions tindran caràcter anual. 

Article 7. Quota tributària

Passa a ser l’article 5.

S’ha aplicat un increment lineal del 6% en les tarifes existents:

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del 
lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf 1. Habitatges en casc urbà plurifamiliars o unifamiliars adossats.

1. Habitatges plurifamiliars ..................................................................97,05
2. Habitatges unifamiliars adossats .....................................................118,70

Epígraf 2. Habitatges en casc urbà unifamiliars aïllats.

1. En parcel·les inferiors a 400 m2 ......................................................118,70
2. En parcel·les de més de 400 m2 i fins a 700 m2  ...............................155,30
3. En parcel·les de més de 700 m2 i fins a 1.000 m2 ..............................176,10
4. En parcel·les de més de 1.000 m2 i .................................................200,50

Epígraf 3. Masies i disseminats.

1. Per tots els d’aquesta categoria ........................................................83,15

Epígraf 4. Solars urbans sense edificar.

1. En parcel·les inferiors a 400 m2 ........................................................29,70
2. En parcel·les de més de 400 m2 i fins a 700 m2...................................38,80
3. En parcel·les de més de 700 m2 i fins a 1.000 m2 ................................44,10
4. En parcel·les de més de 1.000 m2 .....................................................50,05
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Els articles 8 (Acreditament) i 9 (Règim de declaració i ingrés) passen a ser els 
articles 7 i 8 respectivament:

Article 7. Acreditament

1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o immobles utilitzats o ocupats pels 
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.

Article 8. Règim de declaració i ingrés

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

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

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini 
l’Ajuntament.

II. Taxa per laprestació del servei municipal complementari, de recollida i transport de 
residus comercials i/o industrials assimilables als municipals. 

Es modifica l’ordre de l’articulat sense que es modifiqui el seu contingut:

- L’article 5 (Excempcions) passa a ser l’article 3.

- L’article 3 (Subjectes passius) passa a ser l’article 4.

- L’article 4 (Responsables i successors) passa a ser l’article 5.

- L’article 12 (Període impositiu) passa a ser l’article 13.

- L’article 13 (Acreditament), passa a ser l’article 12, i en aquest cas es modifica el 
seu nom:
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Article 13. Meritació.

1. La taxa merita el primer dia del període impositiu.

2. Quan s’inicia l’ocupació o possessió del local subjecte a aquest tribut amb 
posterioritat a l´1 d’abril s’haurà de prorratejar per trimestres naturals.

3.  En el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es 
prorratejaran per trimestres naturals amb dret de devolució, si s’ha satisfet 
la quota íntegra anual i la baixa s’ha produït abans de l´1 d’octubre.

Article 7. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 6% en les tarifes existents:

1. Quota bàsica - La quota bàsica anual per la prestació del servei de recollida i transport 
de residus comercials de recepció obligatòria estarà en funció de  la  superfície del 
local, establiment o despatx, d’acord amb les tarifes següents:

Quota bàsica   

1.1. Fins 60 m2.............................................................................135,00 euros/any                      
1.2. Fins 100 m2 ..........................................................................166,55 euros/any    
1.3. Fins 200 m2 ..........................................................................197,55 euros/any     
1.4. Fins 400 m2 ..........................................................................198,65 euros/any                
1.5. Fins 1.000 m2......................................................................238,00 euros/any                
1.6. més de 1.000m2 ................................................................416,50 euros/any

III. Taxa per la prestació del servei de la deixalleria municipal.

Es modifica l’ordre de l’articulat sense que es modifiqui el seu contingut:

- L’article 5 (Beneficis fiscals) passa a ser l’article 3, i es modifica el seu nom:

Article 3. Exempcions.

1. Estaran exempts d’aquesta taxa els usuaris particulars que amb els seus 
vehicles particulars hi lliurin residus d’origen domèstic amb una limitació 
màxima diària de 500kg.

Aquesta excepció estarà subjecte a:

1. Que el material aportat a la deixalleria provingui de recollides selectives, 
es tracti d’un únic producte valoritzable, que el balanç de valorització 
econòmica sigui positiu, és a dir, que no tingui cap cost per a la 
deixalleria i que es lliuri en les condicions adients determinades per 
l’operador local.
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2. Els residus generats als domicilis situats a Begues com a conseqüència 
d’obres menors que, pel seu volum, requereixen el transport en un 
vehicle tipus furgoneta, quedaran exempts del pagament de tarifes amb 
la presentació de la corresponent llicència municipal d’obres menors.

- L’article 3 (Subjectes passius) passa a ser l’article 4.

- L’article 4 (Responsables) passa a ser l’article 5.

Article 6. Quota tributària

No es modifiquen els preus, però s’aclareix el redactat d’algunes tarifes:

La quota tributària serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes:

A. RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES

Fustes i conglomerats 0,10 €/Kg 
Terres i runes          0,03€/Kg ó 26,00 €/Tona  
Excés de volum de runes 0,04€/Kg ó 36,66 €/Tona 
Banals 0,04€/Kg ó 36,66 €/Tona 
Excés de volum de banals 0,07€/Kg ó 73,32 €/Tona 
Restes vegetals, poda, ...             0,06 €/kg  
Barreges(residus no seleccionats) 0,02€/Kg ó 24,04 €/Tona 
Altres residus seleccionats                Gratuït 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 - TAXA PER L’EXPEDICIÓ I ÚS DE PLAQUES, PATENTS I 
DISTINTIUS

S’ha modificat l’ordre de determinats articles, sense que variï el seu contingut:

- L’article 6 (Excempcions) passa a ser l’article 3.

- L’article 3 (Subjectes passius) passa a ser l’article 4.

- L’article 4 (Responsables i successors) passa a ser l’article 5.

- L’article 5 (Bases i quota tributària) passa a ser l’article 6. En aquest cas si que hi 
ha variacions en el seu contingut, que es mostren a continuació:

Article 6. Bases i quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 2,5% en les tarifes existents:

1. Plaques de gual..........................................................................................29,35

2. Placa de llicències urbanístiques ...................................................................49,70
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA 
VOLADA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al continugut de l’article 21 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), i passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 
passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a 
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional.

Article 4. Subjectes passius

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

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

Article 5. Responsables i successors

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

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

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributaria

S’ha aplicat un increment lineal del 14,9 % en les tarifes existents:
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1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats                   
següents:

Tarifa primera. Transformadors, caixes d'amarratge, de distribució i de registre, 
cables, rails i canonades i altres anàlegs (€/unitat).

1. Transformadors, subestacions o anàlegs en superfície o col·locats en 

quioscos .......................................................................................1.026,00

2. Transformadors, subestacions o anàlegs soterrats.................................342,00

3. Caixes d'amarratge, de distribució i de registre.......................................68,65

4. Cables de treball col·locats en la via pública o terrenys d'ús públic. Per 

ml o fracció..........................................................................................0,67

5. Cables d'alimentació d'energia elèctrica, col·locats en la via pública o 

terrenys d'ús públic. Per cada m.l o fracció...............................................2,65

6. Cables de conducció elèctrica aèria. 

6.1. En sistemes d'espais lliures, per cada m2 d'afectació o fracció..............4,00

6.2. En sistemes d'equipaments, per cada m2 d'afectació o fracció..............4,50

6.3. En sòl no urbanitzable, per cada m2 d'afectació o fracció.....................0,50

7. Conducció telefònica aèria. Per cada ml o fracció

7.1. En sistemes d'espais lliures, per cada m2 d'afectació o fracció, i per cada 

circuit .................................................................................................1,20

7.2. En sistemes d'equipaments, per cada m2 d'afectació o fracció, i per cada 

circuit .................................................................................................1,20

7.3. En sòl no urbanitzable, per cada m2 d'afectació o fracció, i per cada 

circuit ...............................................................................................  0,40

8. Ocupació del subsòl, del sòl o de la volada de la via pública o terrenys  d'ús 

públic amb cables no especificats en altres epígrafs. Per cada ml o fracció....1,35

9. Instal·lacions Transformadors auxiliars de navegació aèria i altres 

instal·lacions anàlogues, tals com instal·lacions de telecomunicacions de tota 

classe, instal·lacions de radar i centres d’emissors i receptors de radio, 

repetidors (inclosos els de telefonia fixa i mòbil) i d’altres senyals 

electromagnètiques:

9.1. Fins a 100 m2d’ocupació, per any............... ...........................6.866,00

9.2. Si sobrepassen, per cada 100 m2 o fracció ..............................6.866,00

10.Ocupació del domini públic amb construccions i/o instal·lacions tècniques

annexes a les incloses al punt 9 anterior, tals com conduccions, elements

tècnics, prismes d'instal·lacions, vies d’accés i qualsevol altre que presti
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servei a les instal·lacions principals per cada 100 m² o fracció, a l’any.2.940,00

Tarifa segona. Pals.

1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres. Per unitat/any (unitats 

expressades en €/cm) .....................................................................64,05

2. Pals amb diàmetre inferior a 50 centímetres i superiors a 10 cm.

Per unitat/any ................................................................................22,80

3. Pals amb diàmetre inferior a 10 centímetres, per unitat/any ...................3,95

Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques.

1. Per cada bàscula, a l’any .................................................................13,20

2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies, per any .....................68,65

3. Aparells o màquines de venda d'expedició, per any ...........................137,80

4. Atraccions de petit format, per any ...................................................57,85

Tarifa quarta. Assortidors de gasolina i anàlegs.

1. Ocupació del domini públic o terrenys municipals amb dipòsits o

assortidors de gasolina, gas i anàlegs. Per cada m3 o fracció/ any.........80,75

2. Ocupació del subsòl del domini públic amb dipòsits de gasolina, 

gas o anàlegs. Per cada m2 o fracció/any...........................................68,95

Tarifa cinquena.  Reserva especial de la via pública.

1. Reserva especial de la via pública o terrenys d'úspúblic per a les pràctiques de 

les autoescoles o similars

1.1. Pels primers 50 m2 o fracció, al mes .........................................32,60

1.2. Per a la resta. Per cada m2 o fracció, al mes.................................1,45

Tarifa sisena. Grues.

Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o la ploma de la qual

ocupi, en el seu recorregut la volada de la via pública............................173,05

Tarifa setena. Servituds que comporten limitacions en l’ús i/o servei del sòl, vol, i/o 

subsòl.

1. Servituds aeronàutiques recollides a l’article 2.o) d’aquesta Ordenança,

per cada 100 m2 o fracció, a l’any ......................................................2,35

2. Altres servituds, per cada 100 m2 o fracció, a l’any ...............................2,35
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Tarifa vuitena. Altres instal·lacions diferents de les que s'inclouen en les tarifes 

anteriors.

1. Subsòl: per cada m3 del subsòl realment ocupat, mesurades les seves

dimensions amb gruixos de murs ......................................................13,65

2. Sòl: per cada m2 o fracció .................................................................6,85

3. Volada: per cada m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal ...............6,85

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 - TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN 
TERRENYS D’US PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT O 
DE LES VORERES.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al contingut de l’article 21 TRLRHL, i 
passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.

Article 4. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir 
sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 5. Responsables i successors

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

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributaria

S’ha aplicat increment lineal del 14,9 % en les tarifes existents:

1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es 
determinen a continuació:

Tarifa 1ª. Concessió de la llicència d’obra en la via pública.

1. Per cada llicència per construir o suprimir passos de vehicles o per a l'obertura 
de cales o rases per reparar avaries, per a noves preses, etc., l'amplària de 
les quals no passi d'un metre.

1.1. Voreres:

1.1.1. Pel primer m2 o fracció .......................................................101,65

1.1.2. Per cada m2 de més o fracció ................................................40,80

1.2. Calçades:

1.2.1. Pel primer m2 o fracció .......................................................121,10

1.2.2. Per cada m2 de més o fracció ................................................61,00

2. Per cada llicència per construir o reparar voreres que han deteriorat els 
particulars o per a l'obertura de cales o rases, per a la reparació d'avaries, 
noves preses, etc.

2.1. Voreres:

2.1.1. Pel primer m2 o fracció .......................................................101,65

2.1.2. Per cada m2 de més o fracció ................................................40,80

2.2. Calçades:

2.2.1. Pel primer m2 o fracció .......................................................121,10

2.2.2. Per cada m2 de més o fracció ................................................61,00
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Tarifa 2º. Reposició o construcció d’obres de clavegueram.

Les quotes exigibles, independentment de la categoria dels carrers on es realitzin, 
són les següents:

1. Aixecament i reconstrucció:

1.1. Vorera: per cada m2 o fracció aixecat o reconstruït............................1,40

1.2. Vorada: per cada m2 o fracció.........................................................1,40

1.3. Calçada: per cada m2 o fracció .......................................................1,40

2. Construccions

2.1. Vorera: per cada m2 o fracció .........................................................1,40

2.2. Vorada: per cada ml o fracció .........................................................1,40

3. Moviment de terres, per cada m3 ............................................................1,40

4. Diversos

4.1. Arquetes, per m2 o fracció............................................................14,55

4.2. Embornals, per ml o fracció..........................................................14,55

4.3. Pous de registre, per m2 o fracció..................................................14,55

4.4. Per supressió o remoguda d’arbres, per metre o fracció .................152,10

4.5. Per supressió o desplaçament de fanals, per metre lineal de supressió o 
desplaçament.............................................................................72,65

4.6. Altres, per cada m2 o fracció.........................................................72,65

4.7. Arbrat viari, per arbre que remoguin ...........................................362,85

4.8. Mural, per unitat.........................................................................72,65

4.9. Fanals de peu, per unitat

4.9.1. Fins a 7 metres lineals d’alçada ...........................................145,50

4.9.2. De 7 metres lineals a 10 metres lineals d’alçada ....................291,00

4.10. Depreciació o deteriorament de la via pública, per cada metre lineal o 
fracció pels serveis urbanístics existents:
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4.10.1. Abastament d’aigua .............................................................32,85

4.10.2. Evacuació aigües residuals ....................................................14,45

4.10.3. Pavimentació calçada ...........................................................45,60

4.10.4. Encintat voreres ..................................................................69,05

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, 
ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al continugut de l’article 21 TRLRHL, i 
passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.

Article 4. Subjectes passius

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

Article 5. Responsables i successors

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

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

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat increment lineal del 14,9 % en les tarifes existents:

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents:
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Tarifa 1ª. Ocupació de la via pública amb mercaderies

1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin 
els industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què 
dediquin la seva activitat.

1.1. Per dia i m2 ..........................................................................2,30

1.2. Per setmana o fracció i m2 ....................................................11,55

1.3. Per mes o fracció i m2 ..........................................................36,95

1.4. Per any i m2 ......................................................................315,50

Tarifa 2ª. Ocupació de la via pública amb materials de construcció

1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construccions, runes, sacs de runa, vagons per a la seva recollida o dipòsit, 
vagons o vagonetes metàl·liques anomenats contenidors.

1.1. Per dia i m2 ..........................................................................2,30

1.2. Per setmana o fracció i m2 ....................................................11,55

Tarifa 3ª. Ocupació amb casetes d’obra, tanques, caixes de tancaments, siguin o no 
per a obres i altres instal·lacions anàlogues.

1. Per setmana o fracció i m2...............................................................20,55

2. Bastides, per metre lineal de façana i setmana ...................................16,35

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 -TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES I LES RESERVES DE 
VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA I  TALLS O RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ PER ACTUACIONS 
ESPECIALS.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al contingut de l’article 21 TRLRHL, i 
passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 4. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària,  a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir de 
l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al 
gaudiment sense l’oportuna autorització.

2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les 
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les 
finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran 
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 5. Responsables i successors

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

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

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat increment lineal del 14,9 % en les tarifes existents, a excepció de la tarifa 
4ª (Aparcament exclusiu persones discapacitades), que s’ha incrementat un 2,5%:

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

Tarifa 1ª. Guals d’edificis o cotxeres particulars, o d’aparcaments individuals de 
propietat dins d’un aparcament general.  

1. Fins a 3 metres lineals, per any:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................58,20

Carrers de 2ª categoria..........................................................................48,45

Carrers de 3ª categoria..........................................................................40,75

Carrers de 4ª categoria..........................................................................35,95

2. Per cada metre lineal  de més o fracció:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................29,10

Carrers de 2ª categoria..........................................................................25,25

Carrers de 3ª categoria..........................................................................23,30
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Carrers de 4ª categoria..........................................................................21,90

Tarifa 2ª. Guals de locals comercials o industrials, i reserves exclusives (hotels, 
etc.) de la via pública.

1. Fins a 3 metres lineals , per any:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................67,95

Carrers de 2ª categoria..........................................................................58,20

Carrers de 3ª categoria..........................................................................50,30

Carrers de 4ª categoria..........................................................................44,50

2. Per cada metre lineal  de més o fracció:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................34,05

Carrers de 2ª categoria..........................................................................30,05

Carrers de 3ª categoria..........................................................................27,20

Carrers de 4ª categoria..........................................................................25,50

Tarifa 3ª. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’us públic per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies, materials de construcció o qualsevol altre ús que 
impliqui l’aprofitament especial del domini públic.

1. Fins a 5 metres lineals , per dia:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................31,05

Carrers de 2ª categoria..........................................................................15,55

Carrers de 3ª categoria............................................................................9,65

Carrers de 4ª categoria............................................................................7,45

2. Per cada metre lineal  de més o fracció al dia:

Carrers de 1ª categoria............................................................................5,75

Carrers de 2ª categoria............................................................................2,80

Carrers de 3ª categoria............................................................................2,15

Carrers de 4ª categoria............................................................................1,70

Tarifa 4ª. Aparcament exclusiu persones discapacitades.

1. Fins a 5 metres lineals , per any:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................70,65
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Carrers de 2ª categoria..........................................................................59,40

Carrers de 3ª categoria..........................................................................49,55

Carrers de 4ª categoria..........................................................................40,70

2. Per cada metre lineal  de més o fracció per any:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................35,20

Carrers de 2ª categoria..........................................................................31,10

Carrers de 3ª categoria..........................................................................28,35

Carrers de 4ª categoria..........................................................................26,20

Tarifa 5ª. Ocupació de la via pública que comporti el tall del trànsit.

1. Carrers de 1ª categoria, per dia

1.1. Fins a 2 hores .............................................................................77,60

1.2. De 2 a 6 hores ..........................................................................155,25

1.3. Més de 6 hores..........................................................................232,75

1.4. Més de 12 hores........................................................................467,25

2. Carrers de 2ª categoria, per dia

2.1. Fins a 2 hores .............................................................................58,20

2.2. De 2 a 6 hores ..........................................................................116,40

2.3. Més de 6 hores..........................................................................174,60

2.4. Més de 12 hores........................................................................349,00

3. Carrers de 3ª categoria, per dia

3.1. Fins a 2 hores .............................................................................38,85

3.2. De 2 a 6 hores ............................................................................77,60

3.3. Més de 6 hores..........................................................................116,40

3.4. Més de 12 hores........................................................................233,00

4. Carrers de 4ª categoria, per dia

4.1. Fins a 2 hores .............................................................................20,55

4.2. De 2 a 6 hores ............................................................................41,10

4.3. Més de 6 hores............................................................................61,60

4.4. Més de 12 hores........................................................................123,25
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Tarifa 6ª. Ocupació de la via pública amb elements verticals (pilones, miralls, etc.) 
que impedeixin l’estacionament o el pas de vehicles, o facilitin la entrada i/o sortida 
dels vehicles dels guals. 

1. Per cada element vertical, per any:

Carrers de 1ª categoria..........................................................................43,65

Carrers de 2ª categoria..........................................................................37,87

Carrers de 3ª categoria..........................................................................34,90

Carrers de 4ª categoria..........................................................................32,85

Article 9. Règim de declaració i ingrés 

S’afegeix el paràgraf 7:

7. Transcorreguts sis mesos desde la finalització del termini de pagament en 
voluntària sense que el subjecte passiu hagi satisfet la taxa, es produirà el 
cessament de la llicència i l’Ajuntament, d’ofici, retirarà la placa, el que 
suposarà la pèrdua dels drets inherents a la mateixa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al continugut de l’article 21 TRLRHL, i 
passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.

Article 4. Subjectes passius

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

Article 5. Responsables i successors

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat increment lineal del 3,9% en les tarifes existents:

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents:

Tarifa 1ª. Vetlladors (taules de cafè): Per cada metre quadrat de superfície  
         ocupada.

1. Ocasionals (per període inferior a 30 dies) per dia i m2:

1.1. Carrers de 1ª categoria .................................................................1,35

1.2. Carrers de 2ª categoria .................................................................0,86

1.3. Carrers de 3ª categoria .................................................................0,60

2. No ocasionals (període superior a 30 dies):

2.1. Temporada d’estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre)

2.1.1. Carrers de 1ª categoria, per cada mes i m2  o fracció de superfície

ocupada ................................................................................13,75

2.1.2. Carrers de 2ª categoria, per cada mes i m2  o fracció de superfície

ocupada ..................................................................................9,65

2.1.3. Carrers de 3ª categoria, per cada mes i m2  o fracció de superfície

ocupada ..................................................................................6,15

2.2. Temporada d’hivern (de l’1 d’octubre al 30 d’abril)

2.2.1. Carrers de 1ª categoria, per cada mes i m2  o fracció de superfície 

ocupada ..................................................................................4,05

2.2.2. Carrers de 2ª categoria, per cada mes i m2  o fracció de superfície 

ocupada ..................................................................................2,55

2.2.3. Carrers de 2ª categoria, per cada mes i m2  o fracció de superfície

ocupada ..................................................................................1,90

Tarifa 2ª. Per la utilització de veles o marquesines, para-sols fixats a la via pública, 
es multiplicarà pel coeficient 1,2  la quantitat que en resulti d’aplicar la tarifa 1ª 
anterior.
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Tarifa 3ª. Per la instal·lació de separadors. Per cada metre lineal i mes............5,80

Tarifa 4ª. Per la instal·lació d’estufes a la via pública, es multiplicarà per 1,2 la 
quantitat que en resulti d’aplicar la tarifa 1ª.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA 
PUBLICA.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al continugut de l’article 21 TRLRHL, i 
passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.

Article 4. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir 
sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 5. Responsables i successors

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

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

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General.
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Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 14,9% en les tarifes existents:

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents:

Tarifa 1ª. Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, 
loteria, llaminadures i anàlegs.

1. Per m2 i dia..........................................................................................1,50

2. Passeig de l’Església, per m2 i dia...........................................................2,05

Tarifa 2ª. Quioscos dedicats a la venda de begudes, cafès, refrescos, i similars, per 
m2 i dia.............................................................................................................. 0,74

Tarifa 3ª. Quioscos dedicats a la venda gelats, castanyes, i altres articles propis de 
temporada i no determinats expressament en un altre epígraf d'aquesta ordenança, 
per m2 i dia .................................................................................................3,90
Tarifa 4ª. Quioscos de massa fregida, per m2 i dia ............................................0,74

Tarifa 5ª. Quioscos dedicats a la venda de flors, per dia i m2 .............................0,74

Tarifa 6ª Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre 
epígraf d’aquesta ordenança, per dia i m2 ........................................................0,74

Tarifa 7ª. Casetes de venda de material pirotècnic, per dia i m2 ........................12,35

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al continugut de l’article 21 TRLRHL, i 
passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.

Article 4. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
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llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir 
sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 5. Responsables i successors

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

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

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat increment lineal del 3,9 %:

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents:

Tarifa 1ª. Llocs de venda a la via pública
 

1. Tots els llocs del mercat setmanal, per l’ocupació.

1.1. Fins a 6,5 ml:

1.1.1. Per dia .........................................................................13,20
1.1.2. Per trimestre...............................................................144,50

1.2. Per cada ml de més o fracció

1.2.1 Per dia...........................................................................1,25

1.2.2    Per trimestre...............................................................15,85

La taxa serà abonada TRIMESTRALMENT, dins de la 1ª quinzena de cada 
trimestre. No obstant, l’Ajuntament podrà autoritzar l’ocupació d’un lloc sols 
per una setmana, en casos excepcionals, i que es justificaran degudament, i 
en conseqüència s’aplicarà la taxa corresponent als dies d’ocupació.

La profunditat a ocupar serà establerta pels agents municipals. L’ocupació 
regular d’un lloc de venda determinat donarà preferència a continuar ocupant 
el mateix. 

Tarifa 2ª. Tómboles, rifes, vendes ràpides i similars, per dia i atracció  
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1. Fins 10 m2 .....................................................................................38,65

2. Fins 25 m2 .....................................................................................55,90

3. Fins 50 m2 .....................................................................................79,05

4. Més de 50m2 ................................................................................140,55

Tarifa 3ª. Gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, inflables, llits 
elàstics, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells en moviment, per 
dia i atracció

1. Fins 50 m2 .....................................................................................61,55

2. Fins 100 m2 ...................................................................................96,75

3. Fins 200 m2 .................................................................................140,55

4. Fins 300 m2 .................................................................................175,25

5. Més de  300 m2 ............................................................................220,50

Tarifa 4ª. Circs, per dia .........................................................................395,50

Tarifa 5ª. Venda ambulant a braç de globus, quincalles, etc. per dia..............52,75

Tarifa 6ª. Venda o consumició de gelats i/o begudes (inclòs gelats, massa fregida, 

llaminadures, etc., per dia:

1. Fins a 25 m2 ..................................................................................41,90

2. Mes de 25 m2 .................................................................................62,95

Tarifa 7ª. Llocs de venda de roba, complements, objectes de decoració, productes 
d’artesania, i similars, per dia i m2 ..............................................................2,50

Tarifa 8ª. Rodatges de productes audiovisuals tals com filmacions 
cinematogràfiques, reportatges, documentals, concursos, espots publicitaris per a 
anuncis i videoclips musicals o similars efectuats amb finalitats lucratives i que 
requereixin l’ocupació de la via pública sense limitació amb aparells o vehicles i que 
produeixin problemes per al trànsit rodat o de vianants, per dia: 

1. Fins 400 m2 .................................................................. .............. 383,00

2. Per cada m2 o fracció ................................... ....................................1,25

Tarifa 9ª. Sessions fotogràfiques, per dia...................................................66,00
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Tarifa 10ª. Espectacles a la via pública (teatre de carrer, concerts, titelles i 

qualsevol altre tipus d'actuació), per dia:

1. Fins 25 m2 .....................................................................................31,00

2. Fins 50 m2 .....................................................................................55,80

3. Fins 100 m2 ...................................................................................89,30

4. Fins 200 m2 .................................................................................134,00

5. Fins 300 m2 .................................................................................169,05

6. Més de  300 m2 ............................................................................209,35

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓVITRINES I PER LA 
INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS QUE OCUPEN EL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, per ajustar-lo al continugut de l’article 21 TRLRHL, i 
passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.
Així mateix queden exempts del pagament d’aquesta taxa: els anuncis oficials; els 
referents a les eleccions; les plaques metàl·liques o brodades i altres referències  que de 
la persona o entitat per la que prestin; l’ONCE i altres entitats sense ànim de lucre. 

Article 4. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir 
sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 5. Responsables i successors

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 3,9% en les tarifes existents:

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 

apartats següents:

Tarifa 1ª. Vitrines

1. Per cada m2 o fracció amb sortint o volada fins a 20 cm. A l'any............70,25

2. Quan excedeixi dels 20 cm, la tarifa tindrà un recàrrec del 50%.

3. Per cada rètol, cartell o anunci, per m2 o fracció a l’any, i amb 

un mínim de 1m2:

3.1. No voladissos .............................................................................5,25

3.2. Voladissos (banderoles) .............................................................17,50

4. Instal·lacions publicitàries fixes que ocupin terrenys de domini públic,

per any i m2................................................................................105,45

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS.

Art. 5. Quota tributària.

S’ha aplicat un increment lineal del 2,5 % en les tarifes existents:

La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és de 64,75 euros l’any.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40 - TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS I ALTRES 
ANIMALS DE COMPANYIA I SIMILARS.

Article 5. Tarifes

S’ha aplicat un increment lineal del 9,5 % en les tarifes existents:

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a les tarifes 
següents:
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Epígraf 1. Transport i recollida

                            1er servei       2n servei pel         A partir del 3r servei
                                   mateix animal    pel mateix animal

De 9 h a 21 h   78,45 101,75 135,65
De 21 h a 9 h  115,90 150,35 200,50
Dies festius  115,90 150,35 200,50

El segon i posteriors serveis es cobraran sempre i quan es realitzin en el mateix 
any del primer servei. 

Epígraf 2. Estada

1. Entre el 1er i el 3er dia, per dia ........................................................12,05

2. A partir del 4rt dia, per dia...............................................................18,05

Epígraf 3. Microxip, si s’escau

1. Per la seva col·locació .....................................................................69,80

Epígraf 4. Servei veterinari.

1. Per cada servei...............................................................................75,05

Epígraf 5. Servei d’immobilització

1. Per cada servei ............................................................................. 58,90

Epígraf 6. Llicència gossos perillosos 

1. Per l’obtenció o renovació de la llicència.............................................58,05

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 41 - TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES 
MOTIVATS PER ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS.

Article 5. Beneficis fiscals

Es modifica el nom d’aquest article, i passa a ser l’article 3. Els actuals articles 3 i 4 passen 
a ser els articles 4 i 5 respectivament:

Article 3. Exempcions.
 
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats 
per l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província.
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Article 4. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 

què es refereix l'article 35.4 de la citada Llei General Tributària, que siguin:

a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments 
que motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que 
s'assenyalen  en l'article anterior.

b) Titulars de l'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan 
subjectes a una activitat empresarial, els seus propietaris.

c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, 
encara que no els sol·licitin.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 5. Responsables i successors

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

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

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 6. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 2,5 % en les tarifes existents:

Epígraf 1. Serveis especials

1. Per cada policia municipal, funcionari o treballador, per hora o fracció ...51,40

2. Pel servei de policia municipal, funcionaris o treballadors en tasques

relacionades amb la tarifa 3ª de la O.F. núm. 33, inclòs el material de 

senyalització corresponent. ..............................................................22,55

3. Pel servei de policia municipal, funcionaris o treballadors en tasques
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relacionades amb la tarifa 5ª de la O.F. núm. 33, inclòs el material de 

senyalització corresponent, per cada hora o fracció .......... ..................60,70

4. Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació (2 funcionaris), per hora o

fracció.........................................................................................136,60

5. Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per hora o fracció............77,80

6. Per cada servei del Cap de la Policia Local, per hora o fracció................63,10

Epígraf 2. Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de vehicles

1. Per cada autorització, vehicle i viatges a les zones de limitació de pes....88,20

2. Per cada autorització d’un vehicle de pes inclosa la càrrega, no superior a 

60 tones, per travessar el nucli urbà mitjançant transports especials .....17,25

3. Per  cada  autorització  anual  per  circular  un  vehicle  especial  sense 

càrrega .......................................................................................260,50

Aquestes tarifes dels epígrafs 1 i 2  es veuran incrementades en un 25% en els serveis 
prestats en l’horari comprés entre les 22 h i les 6 h del dia següent. Un segon increment 
del 25% es produirà si el servei prestat es realitza en diumenges i festius; i un tercer 
increment del 25 % es produirà si el servei es realitza en dies especials ( 25 de 
desembre, 1 de gener i 6 de gener).

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42 - TAXA PER GAUDIR DE LLOTJES, ENTRADA A 
ESPECTACLES I ACTES POPULARS DIVERSOS.

Article 5. Beneficis fiscals

S’elimina aquest article, ja que l’ordenança no recull cap bonificació. Els articles 6, 7 i 8 
passen a ser els articles 5, 6 i 7 respectivament.

Article 5. Quota tributària (abans article 6)

S’ha aplicat un increment lineal del 2,5 % en les tarifes existents:

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

1. Entrada actuacions artistes ..................................................................12,50

2. Tiquets paella ......................................................................................7,50

Article 6. Meritació (abans article 7)

La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o activitats especificades en 
l’article 5è de tarifes, mitjançant l’entrada o la utilització dels serveis enumerats a l’article 
anterior, o en el moment de la sol·licitud.
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El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar 
els serveis a què es refereix aquesta ordenança.

Article 7. Infraccions i sancions (abans article 8)

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.

Article 5. Quota tributària

S’ha aplicat un increment lineal del 2,5 % en les tarifes existents:

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

Catàleg de serveis                      Retirada     Custòdia, Immobilització
                                               i transport     per dia     amb mitjans 

                          mecànics
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres 

rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues ...............................................72,95      7,35 26,05

2. Automòbils de turisme, camions i similars 

    fins a 3.500 kg. PMA 131,15 14,70 51,95

3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 
3.500 kg. PMA. ........................................207,50 58,80 78,10

Aquestes tarifes es veuran incrementades en un 25% en els serveis prestats en 
l’horari comprés entre les 22 h i les 6 h del dia següent. Un segon increment del 25% 
es produirà si el servei prestat es realitza en diumenges i festius; i un tercer 
increment del 25 % es produirà si el servei es realitza en dies especials (25 de 
desembre, 1 de gener i 6 de gener).

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 45 - TAXA PEL SERVEI DE LA BRIGADA MUNICIPAL PER 
L’ÚS DEL CAMIÓ AMB BRAÇ ARTICULAT.

Article 5. Tarifes

S’ha aplicat un increment lineal del 15 % en les tarifes existents:

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a les tarifes 
següents:
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Tarifa 1ª. Servei ús camió amb un operari. Per hora o fracció, ......................76,30

Tarifa 2ª. Servei ús camió grua amb un operari. Per hora o fracció................93,40

Tarifa 3ª. Servei operari brigada. Per hora o fracció ....................................50,85

Tarifa 4ª. Lloguer i/o transport de taulells, cadires, etc. per a usos particulars:

1. Fins a 30 cadires ............................................................................25,55

2. Fins a 3 taulells ..............................................................................16,90

3. Per cada cadira addicional..................................................................0,90

4. Per cada taulell addicional..................................................................5,65

5. Fins a 3 carpes ...............................................................................50,85

6. Per cada carpa addicional ................................................................16,85

7. Fins a 3 tanques .............................................................................12,90

8. Per cada tanca addicional...................................................................4,30

9. Fins a 3 taulons d’escenari ...............................................................24,10

10. .Per cada tauló d’escenari addicional ....................................................8,00

Els operaris dels vehicles seran sempre personal de la brigada municipal.

El transport de taulells i cadires s’efectuarà únicament de dilluns a divendres, en horari 
laboral de la brigada municipal. La disponibilitat de taulells i cadires estarà condicionada 
a les activitats de qualsevol tipus que organitzi l’Ajuntament.

En aquells casos en que el servei es presti en dissabtes o festius s’aplicarà un recàrrec a 
la tarifa resultant del 25%.

Article 8. Exempcions i bonificacions

Es modifica el nom d’aquest article, el qual passa a ser l’article 6. Els actuals articles 6 i 7 
passen a ser el 7 i el 8. El contingut d’aquests tres articles no es modifica:

Article 6. Beneficis fiscals.

Les entitats locals sense fins lucratius gaudiran d’una bonificació del 100% de les 
tarifes existents. 

Article 7. Obligació de pagament

1. L'obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix des que es 
realitzi el servei a que es refereix l'article primer.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà, de manera provisional,  en el moment de 
sol·licitar el servei en les dependències municipals pel temps requerit. Aquest 
import s’ajustarà mitjançant la liquidació definitiva un cop finalitzat el servei pel 
cost del temps realment emprat, procedint a la devolució o a un segon pagament, 
segons escaigui.
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3. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.

4. Juntament amb el pagament de la taxa es dipositarà la següent fiança:

1. Per cada 30 cadires i/o 3 taules o fracció ...............................................50,00

2. Per cada 3 carpes o fracció ................................................................100,00

3. Per cada 3 tanques o fracció ................................................................50,00

4. Per cada 3 taulons d’escenari o fracció.................................................100,00

Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que el material es troba en 
les mateixes condicions inicials. En cas de detectar material danyat que faci 
impossible la seva utilització, o requereixi reparació, l’Ajuntament utilitzarà la 
fiança per reparar o reposar el material en qüestió.

5. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Article 8. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària i la normativa que la desplega.

Oriol Lladó Jiménez
Tècnic econòmic municipal.

Begues, en la data de la signatura electrònica.
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