ACTA NÚM. 7/2013 ( 1213.03.013 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 4 DE
NOVEMBRE DE 2013.

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )

Joan Carles Batanés Subirana (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/12/2013
HASH: f69347e41cd3e52151078733fb084658

ASSISTEIXEN :
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP )
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )
Sr. Xavier Sagués i Tañà

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia dilluns 4
de
novembre
de
2013,
prèvia
convocatòria a tal efecte, es reuneixen,
als
efectes
de
celebrar
sessió
extraordinària i urgent de l’Ajuntament ,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde- President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana, i actuant com a
Secretari, el Sr. Josep González
Ballesteros.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat.
SR. SECRETARI:
Sr. Josep González Ballesteros
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Josep González Ballesteros (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 17/12/2013
HASH: ed0f9f43dca8a326a5b32a7e43556436

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE EXTRAORDINARI I URGENT CELEBRAT
EL 4 DE NOVEMBRE DE 2013.

ASSUMPTE

Pàgs.

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió

2

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:00:21

2. Modificació de l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals i les ordenances fiscals que
han de regir a partir de l’1 de gener de 2014.

2

00:00:54

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la sessió, s’aprova per unanimitat dels
membres de ple presents.

Primer. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Segon. En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat
estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Tercer. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
Quart. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
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2. Modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals i les ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener
de 2014.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Cinquè. Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de
cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Sisè. Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Setè. L’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que a través
d’informes tècnics econòmics es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Vuitè. L’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals preveu la necessitat
de verificar que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà..
Novè. L’expedient incorpora la memoria d’alcaldia, els informes de secretaria i intervenció, essent
sotmès el present expedient a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals.

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2014 i
següents respecte als articles que s’indiquen a continuació:
Article 2 (àmbit d’aplicació) apartat 2:
On diu:
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació dels
ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es regiran
per la pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals.

Ha de dir:
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació dels
ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es regiran
per la seva pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i
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S’ACORDA

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals exclusivament respecte a la seva configuració orgànica i competencial com a
organisme de la Diputació de Barcelona, i només subsidiàriament, pel supòsit de
qüestions no previstes a l’ordenança municipal, resultarà d’aplicació aquesta
normativa en relació a elements tributaris i de procediment (i fins que l’ajuntament
incorpori aquestes qüestions a la seva normativa pròpia).

Article 4 (comunicacions informatives i consultes tributàries) apartat 4:
On diu:
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a
altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i
aquelles objecte de consulta.

Ha de dir:
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a
altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies objecte
de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita.

Article 4 (comunicacions informatives i consultes tributàries) apartat 7:

7. Si s’actua per mig de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els
termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es presumirà concedida
la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.

Ha de dir:
7. Si s’actua per mig de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de tal, en els
termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es presumirà concedida
la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.

Article 5 (accés a arxius) apartat 1:
On diu:
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Administratiu Comú, a la Llei General Tributària, i a la del Parlament de Catalunya, 10/2001,
de 13 de juliol, d’Arxius i Documents.

Ha de dir:
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, a la Llei
General Tributària, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i a la Llei
10/2001 del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
Article 6 (dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient) apartat 5:
On diu:
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant a
l’expedient, afectin a interessos de tercers o a la intimitat d’altres persones. La resolució que
denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient deurà de motivar-se.

5. El dret a l’obtenció de còpies o certificats dels documents l’examen del qual hagi
estat autoritzat per l’administració s’aplicarà conforme el previst a l’article 37 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. L’accés i obtenció de còpies de documents de
caràcter nominatiu que sense incloure altres dades pròpies de la intimitat de les
persones per tercers que acreditin un interès legítim i directe haurà de ser sol·licitat per
escrit identificant els documents dels quals pretén còpia i suscribint una declaració
responsable respecte al compliment de les previsions contingudes a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La
resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient haurà de
motivar-se.
Article 9 (registres) s’afegeix un nou apartat 4, numerant-se els apartats següents de forma
correlativa:
4. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de les
administracions estatal o autonòmica. Així mateix, en els registres de les Diputacions,
Cabildos i Consell Insulars, Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’article
121 de la Llei 7/1985, o en els registres d’altres entitats locals amb les que s’hagués
subscrit el conveni oportú.
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

5. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s’hi
registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució
administrativa.
6. Els escrits d’al•legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les
oficines de l’ORGT, relatius a ingressos la gestió dels quals s’hagi delegat en aquest
Organisme, podran remetre’s des del Registre receptor a l’Ajuntament mitjançant imatge
escanejada i degudament compulsada la integritat del document. Concorrent les condicions
de validesa del document electrònic per produir els mateixos efectes que el document
manuscrit, no caldrà remetre els documents originals en suport paper.

Article 10 (còmput de terminis) apartat 7:
On diu:
7. En aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament
tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en matèria de
terminis, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
d’ingressos de dret públic.

Ha de dir:

Article 14 (taxes) apartat 1:
On diu:
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'his'hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements
essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per
l'Ajuntament.
Ha de dir:
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements
essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per
l'Ajuntament.
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7. En aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament
tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona respecte als
terminis, s’estarà al que disposi l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 14 (taxes) s’afegeix un nou apartat 5, numerant-se els apartats següents de forma
correlativa:
5. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els
documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota
sigui superior a 10 euros.
6. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els
apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a
aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici
es liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució
parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà
retornar quantitat alguna.
Article 16 (exposició pública de padrons) modificació de l’apartat 2, supressió de l’apartat 3 (suprimit
numerant-se els apartats següents de forma correlativa) i modificació del nou apartat 3:

2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels ajuntaments que
han delegat competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona, poden consultar,
durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT.
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 1, el sistema
informàtic de l’ORGT expedirà el corresponent certificat electrònic acreditatiu de l’efectivitat
temporal del termini d’exposició pública dels padrons i signat mitjançant certificat d’aplicació
corporativa.
Aquest certificat es custodiarà permanentment, de forma electrònica.
4. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 de la Llei
general tributària.
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

5. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes
a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents
padrons.
6. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró.
Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT, es
formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan.

Ha de dir:
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels ajuntaments que
han delegat competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona i disposin de
signatura electrònica poden consultar, durant el tràmit d’informació pública, l’expedient,
llevat de les dades excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT.
3. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 de la Llei
general tributària i disposició addicional 14ª del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

5. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró.
Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT, es
formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan.

Article 17 (pràctica de liquidacions) modificació de l’apartat 3 i incorporació d’un nou apartat 5:
On diu:
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les
liquidacions seran aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT.
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.
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4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes
a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents
padrons.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional.

Ha de dir:
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les
liquidacions seran practicades i aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT.
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional.
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes
inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
taxes i preus públics.

Article 19 (notificació de les liquidacions de venciment singular) correcció de la numeració de
l’apartat 9 i incorporació d’un nou apartat 9:
On diu:
7. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

Ha de dir:
7. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
8. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els termes
establerts reglamentàriament.
9. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances
Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants,
excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributaria.
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9. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els termes
establerts reglamentàriament.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 24 (revocació d’actes i rectificació d’errors) modificació de la denominació de l’article i de
l’apartat 1:
On diu:
Article 24.- Revocació d’actes.
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació
jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació
del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els interessats
puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l’òrgan
que va dictar l’acte.
Ha de dir:
Article 24.- Revocació d’actes i rectificació d’errors.
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació
jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació
del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els interessats
puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l’òrgan
que va dictar l’acte.

Article 27 (garanties) modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del deute
tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de demora que puguin
originar-se durant el període de suspensió i els recàrrecs que procedeixin en el moment en
què es sol·licita la suspensió.
Ha de dir:
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent
quantia:

Pàgina 10 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 139

La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, a suma del principal (quota
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els
recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la garantia.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total
existent en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que generi
la suspensió.
Article 32 (denúncies) modificació de l’apartat 3:
On diu:
3. L’ORGT processarà la informació obtinguda de l’Ajuntament i la completarà amb les dades
necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la denúncia.
A la notificació de la denúncia per infraccions diferents a la d’estacionament indegut del
vehicle, es farà constar que si el titular del vehicle no n’era el conductor en el moment de la
infracció, pot comunicar a l’ORGT o l’Ajuntament la identitat del conductor. Si s’escau, el
procediment es derivarà a nom de la persona física identificada com a conductor.
Ha de dir:
3. L'ORGT processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb les dades
necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la denúncia.

Article 33 (notificació electrònica de denuncies i sancions) supressió de l’apartat 7:
On diu:
6. Les notificacions electròniques que no hagin pogut practicar-se per impossibilitat tècnica, es
practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la Llei de
Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies naturals des de que la notificació
s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha practicat.
7. Es podran notificar en la direcció electrònica vial, o en el TESTRA, segons procedeixi, els
actes del procediment recaptatori de les multes imposades a persones posseïdores de
direcció electrònica vial.
En el seu cas, s’informarà els interessats del previst en aquest apartat quan es notifiqui l’inici
del procediment sancionador.
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A la notificació de la denúncia per infracció de circulació es farà constar que si el titular del
vehicle no n’era el conductor en el moment de la infracció, pot comunicar a l’ORGT o
l’Ajuntament la identitat del conductor. Si s’escau, el procediment es derivarà a nom de la
persona física identificada com a conductor.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 34.- Notificació postal de la denúncia
Ha de dir:
6. Les notificacions electròniques que no hagin pogut practicar-se per impossibilitat tècnica, es
practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la Llei de
Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies naturals des de que la notificació
s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha practicat.
Article 34.- Notificació postal de la denúncia
Article 36 (presentació d’al·legacions i recursos) modificació de l’apartat 3:
On diu:
3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini o el conductor
habitual disposaran d’un termini de vint dies naturals per identificar el conductor responsable
de la infracció.
La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu
electrònica de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en quin territori s’ha comés la infracció, el
número d’expedient sancionador i el DNI de la persona que realitza la comunicació.
Ha de dir:

La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu
electrònica de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en quin territori s’ha comés la infracció, el
número d’expedient sancionador i el NIF del titular de la multa.

Article 41 (successors en els deutes tributaris) modificació dels apartats 2 i 3:
On diu:
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
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3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini o el conductor
habitual disposaran d’un termini de vint dies naturals per identificar el conductor responsable
de la infracció.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de
cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.
Ha de dir:
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos
anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués
hagut de respondre d’aquestes obligacions.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat
jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o
entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o
d’una entitat amb personalitat jurídica.

On diu:
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud a l’Alcalde.
3. L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, si escau,
la dispensa d’aquesta obligació.
4. La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a
dita aportació.
Ha de dir:
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud a l’Alcalde.
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris:
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Article 42 (ajornaments i fraccionaments) s’afegeix un nou apartat 3, numerant-se els apartats
següents de forma correlativa::

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats.
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes
que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la
massa.
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol•licitant haurà d'aportar o, si escau,
la dispensa d'aquesta obligació.
5. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a
dita aportació.
Article 43 (prescripció) s’afegeix un nou apartat 5:
On diu:

4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la
data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
Article 44.- Compensació

4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la
data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
5. La prescripció guanyada extingeix el deute.
Article 44.- Compensació

Article 46 (situació d’insolvència) modificació de l’apartat 5:
On diu:
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent
acord quan:
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

a) L’import del deute sigui igual o inferior a 90 EUR i hagi estat infructuós l’embarg de fons.
b) L’import del deute sigui igual o inferior a 300 EUR i hagin estat infructuosos els intents
d’embarg de fons i de salaris.
c) Essent l’import del deute superior a 300 EUR no han tingut resultat positiu les actuacions
d’embarg de vehicles o béns immobles.
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en els
expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament,
formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de l’entrada
de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa
la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients,
remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà
paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.
Ha de dir:
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent
acord quan:
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós l'embarg de fons.
b) L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 500 EUR i hagin estat infructuosos
els intents d'embarg de fons i de salaris.

Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en els
expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament,
formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de l’entrada
de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa
la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients,
remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà
paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.

Article 47 (execució forçosa) modificació dels apartats 1, 4 i 8:
On diu:
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import
del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa
dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300 EUR per l’òrgan responsable de la
recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents:
a) Deutes de quantia inferior a 60 EUR :
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c) Essent l'import del deute igual o superior a 500 EUR, no han tingut resultat positiu les
actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 60 EUR i 300 EUR:
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.
(.../...)
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 EUR, es podrà ordenar
l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributària, preservant
l’ordre establert a l’esmentat precepte.
(.../...)
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a quina
recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer municipal.
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.

1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import
del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa
dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 500 EUR, per l’òrgan responsable de la
recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents:
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR:
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 500 EUR:
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.
(.../...)
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 500 EUR, es podrà
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria,
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte.
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

(.../...)
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a quina
recaptació es tramità la subhasta.
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.

Article 48 (la inspecció tributària) modificació dels apartats 2 (lletra a i f) i 4:
On diu:
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions
següents:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que
siguin ignorats per l’Administració tributària local.
(.../...)
f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de
les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin.

4. Les funcions de inspecció referides al paràgraf 2, relatives a determinats ingressos, podran
ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan l’Ajuntament tingui coneixement que
aqueixa Administració pot realitzar-les.
Ha de dir:
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions
següents:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin
ignorats per l’Administració tributària local.
(.../...)
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions inspectores
que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals en general
i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin.
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(.../...)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

(.../...)
4. Les funcions d’inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a uns tributs concrets i
podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta Administració hagi
assumit la possibilitat de dur-les a terme.
Article 49 (personal inspector) modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran
realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció, sota la immediata supervisió de qui
en tingui la direcció, qui en dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament, amb la preceptiva
autorització de l’Alcalde.
Ha de dir:
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran
realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció o altres funcionaris i empleats
públics de l’Ajuntament, sota la immediata supervisió de qui tingui el comandament de les
actuacions, qui dirigirà, impulsarà i coordinarà el seu desenvolupament, amb la preceptiva
autorització de l’Alcalde.

Article 51 (lloc i temps de les actuacions) modificació dels apartats 2 i 4:
On diu:

(.../...)
4. El temps de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al respecte la Llei
general tributària i la normativa dictada per a desplegar-la.
Ha de dir:
2. La Inspecció determinarà al final de cada actuació el lloc, data i hora on es reprendrà la
pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència.
(.../...)
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill evident de desaparició d’elements de
prova o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’alcalde podrà
autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral
esmentada.
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2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc, data i hora on hagi de desenvolupar-se
la pròxima actuació, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 52 (iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció) modificació dels apartats 2, 3,
4, 5 i 8:
On diu:
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si fos el
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de
formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser
atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament
a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i tingui a disposició
dels òrgans d’inspecció la documentació i els altres antecedents que s’hi demanen, o
personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències,
instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els
efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-la.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació
tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements
d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una liquidació
provisional, els fets hi regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment.

5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es
desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà que aquest doni prèviament el
consentiment o, si no ho fa, l’oportuna autorització judicial.
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la
qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els períodes
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per a concedir o reconèixer qualsevol
benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació de
l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de
concessió o reconeixement.
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4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi
constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran realitzades
amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la representació i n’hagi
donat compte expressament a la Inspecció.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions,
informes i actes. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat
de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que
escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és correcta.
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en
cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal que
exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde.

Ha de dir:
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si fos el
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de
formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser
atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.

3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació
tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements
d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o en la de
modificació de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una liquidació
provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment.
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi
constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran realitzades
amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la representació i n’hagi
assabentat a la Inspecció.
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es
desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment previ o,
si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial.
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2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament
a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i tingui a disposició
del personal inspector o aporti la documentació i els altres antecedents que s’hi demanen,
o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències,
instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els
efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-la.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la
qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els períodes
afectats les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o reconèixer
qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la
situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari
de concessió o reconeixement.
8. Les actuacions de l’ inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions,
informes, i actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres
acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la
finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, s’hi ha de proposar, a més, la
regularització que escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és correcta.
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en
cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal que
exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde.

Article 53 (terminació de les actuacions inspectores) modificació dels apartats 1, 2, 3 i 6:

1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un termini
màxim de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre
notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en compte les dilacions
imputables als interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No obstant això, aquest
termini es podrà perllongar motivadament per 12 mesos més si en dur-les a terme s’aprecia
una complexitat especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no
declarades.
2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció, s’hagin
obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització que calgui.
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari
o el seu representant es neguen a rebre o a subscriure l’acta, aquesta es tramitarà pel
procediment establert per a les de disconformitat.
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i
efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la
normativa dictada per a desenvolupar-los.
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular.
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

6. En l’àmbit tributari municipal, l’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar
amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per
l’Alcalde.
Ha de dir:
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de
12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat
l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en compte les dilacions imputables als
interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No obstant això, aquest termini es podrà
perllongar motivadament per 12 mesos més si en dur-les a terme s’aprecia una complexitat
especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades.
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, s’hagin
obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització que calgui o
per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest moment
es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a més,
es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les.
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari
o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les o a
subscriure , s’han d’estendre actes de disconformitat. La incompareixença suposarà
una dilació no imputable a l’Administració pel temps que transcorri des de la data
assenyalada per a la firma fins que s’aconsegueixin notificar, i la negativa a signar-les
es considerarà un refús de la notificació.

5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular.
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o
simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde.
Article 54 (disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries) modificació de l’apartat 2:
On diu:
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades al
paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omissions
tipificades com a infraccions en les lleis, sempre que l’Administració hagi acreditat prèviament
la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre més d’un
subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció.
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4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i
efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la
normativa dictada per a desenvolupar-los.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Ha de dir:
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades al
paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els fets tipificats com a
infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva
responsabilitat en les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària
concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la
sanció.
Article 55 (concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries) modificació dels apartats 2, 6, 7 i
8:
On diu:
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en
cada cas procedeixi. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a ingressar
resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix import regularitzat que es
derivin de conductes no sancionables.
(.../...)
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran
segons els criteris següents:

Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa
naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren com a
antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos molt greu,
l’increment serà de vint-i- cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la
mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei general tributària,
llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resultaria d’un
autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions
tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol
cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, general tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu.
- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i
la quantia total que s’hagués degut ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si el
resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i
inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%,
respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.
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- Comissió repetida d’infraccions tributàries.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

7. Les sancions establertes al paràgraf 4 anterior es reduiran en un 30% del seu import quan
l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se
li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb acord.
Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció
consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs
contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb
acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes
o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà
en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en el termini o terminis fixats a
l’acord d’ajornament o fraccionament atorgat per l’Ajuntament a sol·licitud de l’obligat al
pagament, que aquest hagués demanat abans de la finalització del període voluntari, i si no
s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta
reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.

2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en
cada cas correspongui. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a
ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aquest import
regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.
(.../...)
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran
d’aquesta manera:
– Comissió repetida d’infraccions tributàries.
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa
naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren com a
antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos molt greu,
l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la
mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei general tributària,
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resultaria d’un
autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions
tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol
cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, general tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu.
– Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i
la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si el
resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i
inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%,
respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import quan
l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se
li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb acord.
Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció
consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.

e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs
contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb
acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord d’ajornament
o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval o
certificat d’assegurança de caució els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en
els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà
en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en el termini o terminis fixats a
l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit
amb aval o certificat d’assegurança de caució , i no s’interposa recurs o reclamació contra
la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la
notificació a l’interessat.
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d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 56 (infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar d’una
autoliquidació) modificació dels apartats 4 i 5:
On diu:
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR
o, si és superior, quan no existeixi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i existeixi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció,
en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
Ha de dir:
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR
o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció,
en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.

Article 57 (Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les
declaracions o els documents necessaris per a practicar liquidacions) modificació dels apartats 4 i
5:
On diu:
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR
o, si és superior, quan no existeixi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i existeixi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció,
en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
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b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Ha de dir:
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR
o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció,
en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.

Article 58 (infracció tributària per obtenir indegudament devolucions) modificació dels apartats 4 i 5:
On diu:
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR
o, si és superior, quan no existeixi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i existeixi
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de
la sanció, en els supòsits següents:

Ha de dir:
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR
o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de
la sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.

Pàgina 27 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 139

a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 60 (infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense
que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d’informació)
modificació de l’apartat 5:
On diu:
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 93 i
94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma incompleta,
inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de
200 EUR per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat omesa,
inexacta o falsa.
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional
de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb
un mínim de 500 EUR.
Ha de dir:
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 93 i
94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma incompleta,
inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:

b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional
de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb
un mínim de 500 EUR.

Article 61 (infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària local) modificació dels apartats 1 i 3:
On diu:
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions
de l’Administració tributària local.
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions
de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària local les conductes següents:
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a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de
200 EUR per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referida a una mateixa
persona o entitat.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència
tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris
de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
d) Las coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu.
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR, tret que sigui d’aplicació el que
disposen els paràgrafs 4t, 5è o 6è de l’article 203 de la Llei general tributària; en aquest cas,
s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat..
Ha de dir:
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions
de l’Administració tributària local.
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions
de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.

a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència
tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin
assenyalat.
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris
de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu.

Pàgina 29 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 139

Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària local les conductes següents:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR, tret que sigui d’aplicació el que
disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; en
aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat.

Article 64 (procediment sancionador) modificació dels apartats 2, 5 i 6:
On diu:
2. El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat
expressament a la tramitació separada. No es podrà incoar cap expedient sancionador
respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi
transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la
liquidació o resolució derivada d’un procediment iniciat mitjançant declaració o d’un
procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció.
(.../...)
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat,
en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la
notificació de la resolució que calgui dictar. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat
impedeix l’inici d’un procediment nou.

Ha de dir:
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació
dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades,
comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte
de la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi
transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la
liquidació o resolució derivada dels mateixos.
(.../...)
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat,
en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la
notificació de la resolució que calgui dictar, a aquest respecte, n’hi ha prou amb acreditar
que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la resolució. Si s’hagués
ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou.
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6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de
gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap o
de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que posen fi als procediments
corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de
gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, de l’inspector en cap o de
l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que posen fi als procediments
corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI).

Article 1 (fet imposable) modificació de l’apartat 10:
On diu:
10. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els
béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

10. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els
béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

Article 2 (subjectes passius) modificació dels apartats 3 i 4:
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

On diu:
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de
la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
En aquest cas, caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera el
pagament de les quotes individuals resultants.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió
resultin quotes d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 d’aquesta
ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic
matrimonial de societat legal de guanys.

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús
de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquest cas s’exigeix l’acord
exprés dels interessats.
Ha de dir:
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
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Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran en
el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius
mentre no se'n sol·liciti la modificació.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de
la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió
resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article
5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3 d’aquesta ordenança,
referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic
matrimonial de societat legal de guanys.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al
padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi
adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al
padró de l’impost de l’exercici
immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n sol·liciti la
modificació.
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús
de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.
Article 3 (responsables i succesors) modificació integra:

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que
fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
Pàgina 33 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 139

On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà
que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes
de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
10. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a
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7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de
declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells
col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el
consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la
seva identitat i el contingut de la transacció.
11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a
què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de
pagament a l’actual propietari.
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d’una
obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'administració tributària al
compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 35.6 de la Llei General
Tributària.
Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació a qualsevol dels
obligats.

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

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes
previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per
manca de presentació de declaracions.
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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.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i
actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat
digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries
pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.

Article 4 (beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa) modificació de la lletra i) de
l’apartat 1:
On diu:
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme
a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions
establertes a l’article 62 del TRHL.

Ha de dir:

Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos
en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de
contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o
sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les
Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions
establertes a l’article 62 del TRHL.

Article 5 (beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable) modificació dels apartats
1 i 4:
On diu:
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 EUR.
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i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme
a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 EUR.
(.../...)
4. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en
els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent
del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
Per a gaudir d'aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant
la hisenda municipal la següent documentació acreditativa:
- Cèdula d’habitabilitat.
- Certificat d’homologació dels col·lectors.
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha
d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.
- Que s'acrediti la seva implantació amb el certificat final d'obra, acompanyat del certificat de
fabricació de la instal·lació.
- 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.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de dos anys i es
mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.

L’efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l’exercici següent a la data de la
sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a aquell
en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

Ha de dir:
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 EUR.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 EUR.
(.../...)
4. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en
els quals s'hagin instal•lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent
del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.
És requisit indispensable que les instal•lacions per a producció de calor incloguin col•lectors
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
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Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.

AJUNTAMENT
DE
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Per accedir a aquesta bonificació és necessari que els sistemes instal·lats ho siguin
única i exclusivament per l’autoconsum del propi immoble.
L’import de la bonificació resultant per aquest concepte no podrà superar, en cap cas,
l’import del cost de la instal·lació segons pressupost corresponent a la mateixa.
Article 8 (normes de gestió) incorporació d’un nou punt quart al final de l’apartat 2 (reubicació del
text procedent de l’article 5 per qüestions de sistemàtica:
Al final del punt 3 de l’apartat 2 s’incorpora el següent text:
2.4. Bonificació per energia solar
Per a gaudir d'aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol•licitar-la i presentar
davant la hisenda municipal la següent documentació acreditativa:

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de dos
anys i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu
atorgament.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
L’efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol•licitud i es podrà sol•licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediat
anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter
retroactiu.
Article 11 (règim de liquidació) modificació de l’apartat 4:
On diu:
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits
que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament
les notificacions del valor cadastral i base liquidable.
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- Cèdula d’habitabilitat (respecte a béns immobles que constitueixin l’habitatge).
- Certificat d’homologació dels col•lectors.
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol•licitud de llicència urbanística, el
qual ha d'incloure la instal•lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de
l'energia solar.
- Que s'acrediti la seva implantació amb el certificat final d'obra, acompanyat del
certificat de fabricació de la instal•lació.
- 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.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Ha de dir:
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits
que, portant-se a terme un procediment de valoració col•lectiva, s’hagin practicat prèviament
les notificacions del valor cadastral i base liquidable.
Tampoc no serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan
es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs
de cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense
que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases
imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es
procedeixi a l’exacció anual de l’impost.

-

Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Article 3 (responsables i successors) modificació integra del text de l’article:

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
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On diu:
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SANT FRUITÓS DE BAGES
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4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.

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

Article 5 (beneficis fiscals de caràcter potestatiu) modificació dels apartats 2 i 3 i incorporació d’un
nou apartat 4:
On diu:
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Ha de dir:
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2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació de 5% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota
municipal que estableixin un pla de transport pels seus treballadors afectes a les activitats
desenvolupades en el municipi, quan l’Ajuntament consideri que l’esmentat pla redueix de
manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que
afavoreix la fluïdesa del trànsit en el municipi.
La bonificació s’aplicarà des del període impositiu en què es posi en funcionament el pla i
mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada
període impositiu.
Aquesta bonificació és incompatible con la regulada als apartats anteriors i s’aplicarà sobre la
quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats 5 i 6 de
l'article 4t d'aquesta ordenança, quan sigui procedent.
Per tenir dret a l’esmentada bonificació les empreses beneficiàries hauran d’acreditar
l’existència d’aquest pla davant l’Ajuntament mitjançant còpia de l’acord pres entre l’empresa i
els treballadors o mitjançant còpia del conveni regulador de les condicions de treball vigents.
Només podran gaudir d’aquesta bonificació les empreses que tinguin un mínim de 100
treballadors en plantilla.

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent
en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels
dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les plantilles
de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i
desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de l’empresa
a centres d’activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells en
funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si
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3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació, del 10%, de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes
passius per quota municipal que incrementin, el 10% i com a mínim amb un treballador la
mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats
desenvolupades en el municipi. Durant l’exercici en curs, caldrà justificar en l’any vençut i
bonificar a l’exercici següent.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període
impositiu corresponent.
Ha de dir:
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació de 5% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota
municipal que estableixin un pla de transport pels seus treballadors afectes a les activitats
desenvolupades en el municipi, quan l’Ajuntament consideri que l’esmentat pla redueix de
manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que
afavoreix la fluïdesa del trànsit en el municipi.
La bonificació, que té caràcter pregat, s’aplicarà des del període impositiu en què es posi en
funcionament el pla i mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per
l’ordenança vigent en cada període impositiu.
Aquesta bonificació és incompatible con la regulada als apartats anteriors i s’aplicarà sobre la
quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats 5 i 6 de
l'article 4t d'aquesta ordenança, quan sigui procedent.
Per tenir dret a l’esmentada bonificació les empreses beneficiàries hauran d’acreditar
l’existència d’aquest pla davant l’Ajuntament mitjançant còpia de l’acord pres entre l’empresa i
els treballadors o mitjançant còpia del conveni regulador de les condicions de treball vigents.

3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació, del 10%, de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes
passius per quota municipal que incrementin, el 10% i com a mínim amb un treballador la
mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats
desenvolupades en el municipi.
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent
en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels
dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les plantilles
de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i
desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de l’empresa
a centres d’activitat situats en el municipi.
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Només podran gaudir d’aquesta bonificació les empreses que tinguin un mínim de 100
treballadors en plantilla.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells en
funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si
s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període
impositiu corresponent.
4. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui iniciïn
l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran
d’una bonificació del 25% de la quota tributària durant 2 anys, a comptar des de l'inici
de l’activitat o, si s'escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1
de l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts 4
anys.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi
exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de
l’article 4.1 de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una
nova activitat en els següents casos:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.

c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja
s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de
l'activitat per la qual ja s'estava tributant.

-

Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM).

Article 3 (responsables) modificació parcial de la denominació i integra del text del article:
On diu:
Article 3.- Successors i responsables
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b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que
fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
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4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions..
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.

Ha de dir:
Article 3.- 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 tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 5 (beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable) modificació dels apartats b) i
c):

b) S’estableix una bonificació de fins al 100% per al vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 30 anys considerats d’interès històric per la seva conservació i que tinguin els
següents requisits:
a. Els vehicles han de constar a nom del subjecte passiu, com a vehicle en circulació a la
Prefectura Provincial de Trànsit i donats d’alta al Registre o Cens de vehicles del poble de
Sant Fruitós de Bages.
b. Els vehicles han de circular amb caràcter excepcional i el seu nivell de conservació, d’acord
amb les característiques del model original, sigui considerat de museu, és a dir, restaurats per
a col·lecció.
c. Certificació que asseguri que els vehicles reuneixen les condicions i els requisits d’interès
històric emesa per les entitats amb caràcter d’associació sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
No obstant això, en tot moment queda reconeguda a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages la
superior revisió i comprovació mitjançant els seus tècnics.
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On diu:
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d. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
e. Les persones titulars dels vehicles hauran d’adoptar el compromís de participar, a petició
de l’Ajuntament, en certàmens socioculturals, ral·lis, exposicions, etc organitzats pel mateix
Ajuntament, per institucions sense finalitat de lucre, incloses en el Registre Municipal
d’Entitats o per entitats autoritzades pe l’Ajuntament.
c) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles
elèctrics i bimodals (híbrids),els quals es considera que produeixen menor impacte ambiental.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar: -còpia del permís de circulació del vehicle. –
còpia de la fitxa de característiques tècniques del vehicle.

Ha de dir:
b) S’estableix una bonificació de fins al 100% per al vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 30 anys considerats d’interès històric per la seva conservació i que tinguin els
següents requisits:

a)
Els vehicles han de constar a nom del subjecte passiu, com a vehicle en circulació a
la Prefectura Provincial de Trànsit i donats d’alta al Registre o Cens de vehicles del poble de
Sant Fruitós de Bages.
b)
Els vehicles han de circular amb caràcter excepcional i el seu nivell de conservació,
d’acord amb les característiques del model original, sigui considerat de museu, és a dir,
restaurats per a col•lecció.
c)
Certificació que asseguri que els vehicles reuneixen les condicions i els requisits
d’interès històric emesa per les entitats amb caràcter d’associació sense ànim de lucre,
inscrites en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
d)
No obstant això, en tot moment queda reconeguda a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages la superior revisió i comprovació mitjançant els seus tècnics.
e)
Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
f)Les persones titulars dels vehicles hauran d’adoptar el compromís de participar, a petició de
l’Ajuntament, en certàmens socioculturals, ral•lis, exposicions, etc organitzats pel mateix
Ajuntament, per institucions sense finalitat de lucre, incloses en el Registre Municipal
d’Entitats o per entitats autoritzades pe l’Ajuntament.
c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles
que consumeixin combustibles GLP, flexifuel, GNL o GNC o amb tecnologia de tipus
híbrida (benzina/elèctric o diesel/elèctric).
Per poder gaudir d’aquesta bonificació és necessari que la persona interessada
presenti sol•licitud expressa indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa del
benefici.
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L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data
en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Per acreditar que es tracta d’un vehicle d’aquestes característiques, els interessats
hauran d’adjuntar a la sol•licitud còpia de la documentació tècnica i del permís de
circulació del vehicle. És necessari que el vehicle estigui homologat de fabrica o, en
cas d’adaptació, certificada la seva instal•lació pel respectiu taller mecànic (aportant
certificat d’un laboratori autoritzat per l’administració en aquest supòsit d’adaptació).
Aquesta bonificació té efectes des del seu atorgament i serà vigent mentre es
mantinguin els requisits que la va motivar o fins la baixa definitiva del vehicle davant el
servei de trànsit.

-

Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

Article 1 (fet imposable) modificació de l’apartat 3:
On diu:
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre béns immobles. En
conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que
hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre béns immobles,
amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.

3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència
amb això, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de
tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’impost sobre béns immobles, amb independència
que estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell.
Article 2 (actes no subjectes) modificació de l’apartat 1, incorporació de numeració al quart paràgraf
(i següents), incorporació de nous apartats del 7 al 12 i 14.
On diu:
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que hom
faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
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Ha de dir:
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2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor
dels seus socis cooperativistes.
Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i
les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels
mateixos, en els termes de l'article 18 del Text refós de la llei del sòl, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un
propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix,
l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja
sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.
4. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals
resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o
aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que
preveu l'article 94 del Text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.

6. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a
través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de
la transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors.

Ha de dir:
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions que
es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul•litat, separació o divorci
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor
dels seus socis cooperativistes.
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5. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència
de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de
nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de
l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i
les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels
mateixos, en els termes de l'article 18 del Text Refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les parcel•les
adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats
pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja
sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals
resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o
aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que
preveu l'article 94 del Text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat per Reial decret
legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor
d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.

9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d'entitats de crèdit.
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats
constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius
bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14
de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
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8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de
crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats
immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats
amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions
immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels
actius immobiliaris del sector financer.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de
la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració
i resolució d'entitats de crèdit.
13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència
de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de
nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de
l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la
transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors.
14. Es consideren no subjectes les transmissions que es verifiquin com a efecte
d’execucions judicials o hipotecàries, quan el bé immoble afectat per l’execució sigui el
domicili segons el padró municipal d’habitants:
- de l’executat,
- de qui sigui o hagi estat cònjuge de l’executat o que es trobi unit o s’hagi trobat unit a
l’executat per una relació estable de parella i tingui atribuïda la utilització de l’habitatge
per resolució judicial,
- dels descendents de l’executat, sempre que aquest mantingui la potestat o tingui
atribuïda la tutela o la curatela.

Article 3 (subjectes passius) modificació de l’apartat 3:
On diu:
3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2
del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament de la seva vivenda prevista
a l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent
l'import de les obligacions tributàries satisfetes.

Ha de dir:
3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors
hipotecaris del deutor principal compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret
Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
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Sí s’entendrà subjecte a l’impost en el supòsit que l’executat percebi productes
derivats de l’execució.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l'apartat 3 de l'annex
de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que
adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les
obligacions tributàries satisfetes.

Article 4 (successors i responsables) modificació integra del text del article:
On diu:
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que
fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
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Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Ha de dir:
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

Article 5 (beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa) modificació de la lletra a) de
l’apartat b:
On diu:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals pertany o
que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes autònoms de l’Estat i
les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats
locals.

Ha de dir:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals pertany o
que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les
entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.
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3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 6 (beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable) modificació dels apartats 1 i
2:
On diu:
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com
Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de
drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquests immobles.
2. Es concediran les següents bonificacions de la quota de l’Impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que
afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor
dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de
primer grau i adoptants.
a) El 35% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix de 60.000,00 €.
b) El 15% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge és superior a 60.000,00 €.

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament
com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex
urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el
moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat,
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de
l’article 11 d’aquesta Ordenança.
Ha de dir:
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com
Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de
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A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut
suficientment acreditades.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i
que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 4 anys, no ha estat
inferior al 20 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
La bonificació resultant serà minorada en el seu import en la quantitat corresponents a
subvencions i ajudes atorgades per la realització de les obres de conservació o
rehabilitació.
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de
comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats,
d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes
que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.
2. En les transmissions mortis causa referents a l’habitatge habitual del causant es pot
gaudir d’una bonificació per part dels descendents i adoptats, els cònjuges i
ascendents i adoptants, en els següents percentatges:
a) 50% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix de 60.000,00 €
b) 35% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge es superior de 60.000,00 €

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament
com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex
urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el
moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.
Els subjectes passius hauran de sol•licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat,
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de
l’article 11 d’aquesta Ordenança.

Article 8 (tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral) modificació de la
denominació de l’article i supressió de l’apartat 3:
On diu:
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A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut
suficientment acreditades.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 8è. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l'import de
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys
3.70
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys : 3.20
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys : 2,80
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys : 2,60
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 20 per cent.
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a
efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous valors
cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 40%.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals resultants
de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als vigents fins
aleshores.
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans
del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

Ha de dir:

1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l'import de
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys
3.70
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys :
3.20
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys : 2,80
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys :
2,60
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 20 per cent.

-

Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO).
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Article 8è.- Tipus de gravamen i quota

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 2 (actes subjectes) modificació de les lletres a), b), c), f), h) i j) i incorporació de lletres l), m) i
n) (modificant la númeroació de l’últim apartat) :
On diu:
a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació,
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la
disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions existents.
c) Les obres de demolició o enderroc.
(.../...)
f) Les obres de tancament de solars o de terrenys.
(.../...)
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques
dels serveis públics.
(.../...)
j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils
o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

l) La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les
ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal o a comunicació prèvia o a declaració
responsable, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.

Ha de dir:
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin els aspecte
exterior d’edificis i instal•lacions, i les necessàries per a la implantació, l’ampliació, la
reforma, la modificació o la rehabilitació d’edificis, construccions i instal•lacions ja
existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal•lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de
vent i instal·lacions fotovoltaiques.
(.../...)
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.
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(.../...)
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(.../...)
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques
dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres de
similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol
tipus.
(.../...)
j) Les obres, les instal•lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
(.../...)
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.
m) La instal•lació de cases prefabricades i instal•lacions similars, siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars.
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència urbanística o
d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es tracti de
construccions, d’instal•lacions o d’obres.

On diu:
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel que fa
a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
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Article 4 (successors i responsables) modificació integral del text de l’article:

AJUNTAMENT
DE
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(BARCELONA)

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin o
siguin beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als destinataris dels
béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les entitats propdites.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a què
es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència que fossin
necessaris per al compliment de les obligacions tributàries, fins els límits següents:
a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el que calia per a
pagar-les o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària i a la normativa que la desenvolupa.
Ha de dir:
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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S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

AJUNTAMENT
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(BARCELONA)

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 (beneficis fiscals de concessió potestativa) modificació dels apartats 1 i 4:
On diu:
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de l’impost en els
termes que a continuació s’indiquen:
a) Bonificació del 60 % per cent quan es tracti d’obres de foment del treball i l’ocupació.
- L’Informe Tècnic per delimitar el que s’entén per aquestes obres s’elaborarà per part dels
serveis Tècnics.
b) Bonificació del 50 % per cent quan es tracti d’obres socials, cultural i històriques.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.

(.../...)
4. Quan es tracti d’obres destinades a afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats es deduirà de la quota líquida de l’impost, fins al límit d’aquesta, l’import satisfet
en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística o per comprovació de la
comunicació prèvia o declaració responsable.

Ha de dir:
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de l’impost en els
termes que a continuació s’indiquen:
a) Bonificació del 60 % quan es tracti d’obres de foment del treball i l’ocupació.
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Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions,
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la
bonificació d’import superior.
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- L’Informe Tècnic per delimitar el que s’entén per aquestes obres s’elaborarà per part dels
serveis Tècnics.
b) Bonificació del 50 % quan es tracti d’obres socials, cultural i històriques.
c) Bonificació del 90% quan es tracti d’obres corresponents a nou establiment o
adequació de local destinat a la realització d’activitat comercial emplaçada al carrer
Padró (fins l’alçada del carrer Joan XXIII).
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà a l’Alcalde per
delegació del Ple.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions,
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la
bonificació d’import superior.
(.../...)
4. Quan es tracti d’obres destinades a afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats es deduirà de la quota líquida de l’impost, fins al límit d’aquesta, l’import satisfet
en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística.
Annex (citat a l’article 9) modificació dels paràgrafs 1er i 5è i del concepte Mb en la definició del
pressupost de referència:

Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable de
l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost de referència, ponderat
amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament
actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable susdita.
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 coincideix amb el
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.
(.../...)
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On diu:
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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 485,00 €/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.

Ha de dir:
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable de
l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel
Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col•legial
per a l’any 2013, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col•legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament
actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable susdita.
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.

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.
(.../...)
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 490,00 €/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.
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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.
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-

Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública.

Article 4 (responsables) modificació del títol del article i incorporació d’apartat 3:
On diu:
Article 4. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

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) correcció a l’apartat 1 en la redacció de la última tarifa del quadre:
On diu:
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:
CONCEPTE
 Subsòl
Tuberies
Cables
Dipòsits
Transformacions fins 500 KW
Transformacions de més de 500 KW

EUROS
0,76 / metre lineal
0,76 / metre lineal
1,12 / metre lineal
7,59 / metre lineal
15,19 / metre lineal
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Cambres i corredors subterranis

0,76 / metre lineal

Sòl i vol
Riels
Pals de ferro
Pals de fusta
Cables
Palomilles
Caixa d’amarratge, de distribució o registre
Bàscules
Aparells automàtics accionats per monedes
Aparells per a subministre de gasolina

0,76 / metre lineal
16,10 / unitat
16,10 / unitat
1,51 / metre lineal
1,51 / unitat
3,76 / unitat
11,28 / unitat
15,19 / unitat
22,46 / unitat

Ha de dir:
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:



-

Sòl i vol
Riels
Pals de ferro
Pals de fusta
Cables
Palomilles
Caixa d’amarratge, de distribució o registre
Bàscules
Aparells automàtics accionats per monedes
Aparells per a subministrament de benzina

EUROS
0,76 / metre lineal
0,76 / metre lineal
1,12 / metre lineal
7,59 / metre lineal
15,19 / metre lineal
0,76 / metre lineal

0,76 / metre lineal
16,10 / unitat
16,10 / unitat
1,51 / metre lineal
1,51 / unitat
3,76 / unitat
11,28 / unitat
15,19 / unitat
22,46 / unitat

Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general.

Article 1 (fonament i naturalesa) modificació:
On diu:
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CONCEPTE
 Subsòl
Tuberies
Cables
Dipòsits
Transformacions fins 500 KW
Transformacions de més de 500 KW
Cambres i corredors subterranis
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Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.

Ha de dir:
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2 (fet imposable) modificació dels apartats 2 i 3:

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment
ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui
sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el
domini públic municipal.
Ha de dir:
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació
diferents de la telefonia mòbil.
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 3 (subjectes passius) modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals
com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i
altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat.

Ha de dir:
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, tals com
les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres
d’anàlogues, així com també les empreses que explotin les xarxes de comunicació interna
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat.
Article 4 (successors i responsables) modificació íntegra de l’article:
On diu:

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
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Art. Successors i responsables
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4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del
valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins
els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al
seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5 (servei de telefonia mòbil – base imponible i quota tributària) modificació integral de l’article
i de la seva denominació:
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7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.

AJUNTAMENT
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On diu:
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imponible i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa
de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de càlcul.
a) Base imponible
La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de
telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de 3.560.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 7.448 habitants.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009 és de 279,5
euros/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imponible.

Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat,
incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 és de 31.011 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2009 els valors de CE per cada operador són els següents:

Movistar
Vodafone
Orange

CE
49,06%
33,51%
16,67%
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QB= 1,4% s/ BI
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Yoigo
Euskatel

0,23%
0,34%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import que
resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació de la
taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el
coeficient acreditat per l’obligat tributari.

Ha de dir:
Article 5è.- Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del
domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o
entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa
com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament
de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en
marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
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2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per
la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats
que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no
s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per
aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es
trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits
en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d'aquesta Ordenança, són compatibles amb altres
taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser
subjectes passius.

Article 6 (altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària) modificació
integral de l’article i de la seva denominació:
On diu:
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota
tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del
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e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
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domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o
entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per
la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats
que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa
com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament
de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no
s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per
aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits
en l’apartat 3.
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a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en
marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.

AJUNTAMENT
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c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’ immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir
l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les
quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en
aquest article.
Ha de dir:
Article 6è.- Tipus i quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 per 100 a la base imposable definida a
l'article 5è d'aquesta Ordenança.
Article 7 (període impositiu i acreditament de la taxa) modificació integral de l’article:
On diu:

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres
que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el
cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat
aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la
prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen
durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
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1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en
la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a
les regles següents:
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Ha de dir:
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en
la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l'inici fins al
cessament efectiu.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
Article 8 (règim de declaració i d’ingrés) modificació integral de l’article i de la seva denominació:
On diu:
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’apartat c de l’article
5 d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta part de la
quota bàsica resultant del que estableix l’apartat b del mateix article 5 d’aquesta ordenança en
els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva declaració,
en base als paràmetres establerts a l’article 5è estimant el CE que els correspondrà l’exercici
2009 i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis durant aquest any.

Ha de dir:
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei
d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació
del trimestre corresponent, així com la data de finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior
a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts
per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5è.3
d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat
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3. Un cop conclós l’exercici 2009 els subjectes passius que provessin, en base a dades
oficials, que la seva participació en aqueix període hagués diferit del percentatge aplicat a
efectes dels còmput de la taxa regulada en la present ordenança, podràn sol·licitar la
regularització procedent.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les
quals s'hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors,
o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars
de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5è.2 de la
present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l’empresa o
entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els
llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se'n derivi
una liquidació de quota inferior a 6 EUR, s'acumularà a la següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de
la Llei general tributària.
Article 9 (règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis) supressió d’aquest article i nova numeració
dels articles següents:




Article 10 (gestió per delegació): es renumera com article 9.
Article 11 (infraccions i sancions): es renumera com article 10

Article 9 (abans 10 – gestió per delegació) incorporació d’un nou apartat 4 :
On diu:
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
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Al suprimir-se l’article 9 ((règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis) es procedeix a adaptar
la numeració dels articles següents:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Ha de dir:
Article 9è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.
Article 10 (abans 11 – infraccions i sancions) supressió de l’apartat 3 :
On diu:
Article 11è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins
els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article
191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat
article.

Pàgina 74 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 139

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

AJUNTAMENT
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2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
Ha de dir:
Article 10è.- Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins
els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article
191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat
article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
Disposició addicionals primera (actualització dels paràmetres de l’article 5) supressió d’aquesta
disposició i i nova numeració de la disposició següent:



Disposició addicional segona (modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors): es
renumera com disposició addicional primera.

-

Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases
en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les
voreres.

Article 3 (subjectes passius) modificació dels apartats 1 i 2:
On diu:
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o
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Al suprimir-se la disposició addicional primera (actualització dels paràmetres de l’article 5) es
procedeix a adaptar la numeració de la disposició següent:
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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.

Ha de dir:
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 estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol i comunicar la designació a
l’Ajuntament.
Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació d’un nou apartat 3:
On diu:
Article 4. Responsables

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.

Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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Article 11 (gestió per delegació) incorporació d’un nou apartat 4:
On diu:
Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.

Ha de dir:
Article 11.- Gestió per delegació

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
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1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

AJUNTAMENT
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organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.

-

Ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Article 4 (responsables) incorporació d’un nou apartat 4 i modificació de la denominació de l’article:
On diu:
Article 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

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) modificació de la denominació de la tarifa segona i de la norma particular
recollida a la lletra c):
On diu:

Tarifa segona. Tanques, puntuals, estintols, bastides,....
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
plataformes elevadores autoportants

EUROS

EUROS
Quota
mínima

1,03 €

30,96 €

(.../...)
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es
liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera.
Ha de dir
Tarifa segona. Tanques, puntals, estintols, bastides,
plataformes elevadores i altres aprofitaments anàlegs.
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic al dia per m2 o
fracció

EUROS

EUROS
Quota
mínima

1,03 €

30,96 €

(.../...)
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es
liquidarà pels drets fixats en la tarifa primera.
Article 11 (gestió per delegació) incorporació d’un nou apartat 4:
On diu:
Article 11. Gestió per delegació

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació

Ha de dir:
Article 11è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.

-

Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les
voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Article 4 (responsables) incorporació d’un nou apartat 4 i modificació de la denominació de l’article:

Article 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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On diu:
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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.

-

Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Article 4 (responsables) incorporació d’un nou apartat 4 i modificació de la denominació de l’article:
On diu:
Article 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

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) modificació de la regla particular d’aplicació c):
On diu:
Regles particulars d’aplicació:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés
per a obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i
les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
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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.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

c) Els aprofitaments seran temporals. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització
administrativa, a mes de l’acreditació de la taxa, seran susceptibles de sanció.
Ha de dir:
Regles particulars d’aplicació:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés
per a obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i
les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i
temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments
realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

-

Ordenança fiscal número 13 reguladora dels preus públics.

Art. 10 (establiment i fixació de preus públics) modificació de l’últim paràgraf:

D'acord amb l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 11 de juliol de 2007, sobre
delegacions de competències en la Junta de Govern Local, correspon a aquest òrgan
l'establiment de preus públics per la prestació de serveis municipals que es prestin o realitzin
també pel sector privat, així com l'aprovació o modificació de llurs quadres de tarifes annexos
a l'Ordenança General dels Preus Públics Municipals. Per a la fixació dels preus acords
s'haurà de tenir en compte el cost del servei o el valor de l'aprofitament de què es tracti.

Ha de dir:
D'acord amb l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 13 de juliol de 2011, sobre
delegacions de competències en la Junta de Govern Local, correspon a aquest òrgan
l'establiment de preus públics per la prestació de serveis municipals, així com l'aprovació o
modificació de llurs quadres de tarifes annexos a l'Ordenança General dels Preus Públics
Municipals. Per a la fixació dels preus acords s'haurà de tenir en compte el cost del servei o el
valor de l'aprofitament de què es tracti.

Annex 2 (preu públic prestació serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions
anàlogues) modificació de l’apartat de bonificacions abonaments de temporada:
On diu:
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

BONIFICACIONS ABONAMENTS TEMPORADA
Inscrites al padró municipal de Sant Fruitós de Bages en el
moment de treure´s l’abonament
Tinença del carnet de família nombrosa en el moment de treure’s
l’abonament
Pensionistes per incapacitació reconeguda per la Seguretat
Socials

50%
20%
20%

Notes:
Tots els carnets són individuals i les bonificacions només s'apliquen a la persona que acredita
la condició corresponent. A efectes d'edat computa l'edat del dia en que es tramita l'alta de
l'abonament o s’adquireix l’entrada.
Acreditació de cada condició:
Edat: DNI o Carnet de Conduir
Empadronat: DNI o certificat d'empadronament.
Família Nombrosa: Carnet individual vigent de família nombrosa
Pensionista per Incapacitació SS: Còpia full pensió SS
Pensió Inferior SMI: Còpia full pensió SS
Les presents bonificacions seran de caràcter acumulatiu i s’aplicaran a petició del beneficiari
que reuneixi les condicions recollides en el present article.

BONIFICACIONS ABONAMENTS TEMPORADA
Inscrites al padró municipal de Sant Fruitós de Bages en el
moment de treure´s l’abonament
Tinença del carnet de família nombrosa o monoparental en el
moment de treure’s l’abonament
Pensionistes per incapacitació reconeguda per la Seguretat
Socials

50%
20%
20%

Notes:
Tots els carnets són individuals i les bonificacions només s'apliquen a la persona que acredita
la condició corresponent. A efectes d'edat computa l'edat del dia en que es tramita l'alta de
l'abonament o s’adquireix l’entrada.
Acreditació de cada condició:
Edat: DNI o Carnet de Conduir
Empadronat: DNI o certificat d'empadronament.
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Ha de dir

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Família Nombrosa o monoparental: títol de família nombrosa o monoparental (o carnet
individual acreditatiu)
Pensionista per Incapacitació SS: Còpia full pensió SS
Pensió Inferior SMI: Còpia full pensió SS
Les presents bonificacions seran de caràcter acumulatiu i s’aplicaran a petició del beneficiari
que reuneixi les condicions recollides en el present article.

-

Ordenança fiscal número 14 reguladora de la 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 4 (responsables) incorporació d’un nou apartat 4 i modificació de la denominació de l’article:
On diu:
Article 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Ha de dir:

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 10 (notificacions de les taxes) modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant
junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà
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Article 4t.- Responsables i Successors.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
pel termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament.

Ha de dir:
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant
junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
-

Ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per la instal·lació de portades,
aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local.

Article 1 (fonament i naturalesa) modificació del paràgraf:
On diu:
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.ñ) i 20.3.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local o que siguin visibles des de les vies
públiques locals, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

A l’empara del previst als articles 57, 20.3.ñ) i 20.3.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.

Article 3 (subjectes passius) incorporació de numeració als paràgrafs:
On diu:
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o 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 dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable
d’aquesta taxa.
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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.

Ha de dir:
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o 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 dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable
d’aquesta taxa.
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 4 (responsables) incorporació d’un nou apartat 4 i modificació de la denominació de l’article:
On diu:
Article 4t.- Responsables

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.
Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 6 (quota tributària) modificació de l’apartat 2:
On diu:
2. Quan els anuncis es refereixin a activitats socials o benèfico-docents, les tarifes es reduiran
en un 50 per cent. La reducció haurà d’aprovar-se per la Junta de Govern Local.
Ha de dir:
2. Quan els anuncis es refereixin a activitats socials o benefico-docents, les tarifes es reduiran
en un 50 per cent.
Article 7 (acreditament) modificació de l’apartat 3 i incorporació d’un nou apartat 4:
On diu:
3. Quan s’ha produït la instal·lació de portades, aparadors i vitrines o la instal·lació dels
anuncis referenciats a les tarifes segona i tercera de l’article anterior, sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu

Ha de dir:

4. No estan subjecte a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades
per empreses explotadores de serveis de subministrament, d’interès general que
tributen segons el previst a l’Ordenança fiscal núm. 7.
Article 8è.- Període impositiu
Article 10 (notificacions de les taxes) modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes
comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament.
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3. Quan s’ha produït la instal·lació de portades, aparadors i vitrines o la instal·lació dels
anuncis referenciats a les tarifes de l’article anterior, sense sol·licitar llicència, l’acreditament
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Ha de dir:
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
Article 11 (infraccions i sancions) modificació de l’apartat:
On diu:
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de
l’Ordenança General.
Ha de dir:
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària
i l’Ordenança General.
Article 12 (gestió per delegació) incorporació d’un nou apartat 4:
On diu:

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

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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.

-

Ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.

Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació de nou apartat 3:

Article 4.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Ha de dir:
Article 4.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5 (beneficis fiscals) modificació de l’únic paràgraf:
On diu:
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Ha de dir:
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute, excepte la
prevista a l’article 6 en relació a persones que acreditin la condició d’aturades inscrites
al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Article 6 (quota tributària) supressió de l’apartat 4:
On diu:
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50%
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin l'acreditament.

Article 7.- Acreditament

Ha de dir:
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50%
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin l'acreditament.
Article 7.- Acreditament

-

Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per llicència d’autotaxi.

Article 2 (fet imposable) supressió dels supòsits recollits a les lletres d) i e):
On diu:
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4. En el cas de fer tasques de fotocòpies a una empresa externa el cost íntegre se li
repercutirà al subjecte passiu.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives
d'autotaxis corresponen a aquest Ajuntament i que s'assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d'acord
amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de
tipus voluntari o per imposició legal.
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
e) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes
C i D.
Ha de dir:
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives
d'autotaxis corresponen a aquest Ajuntament i que s'assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d'acord
amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de
tipus voluntari o per imposició legal.

On diu:
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General
Tributària, següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.
Ha de dir:
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei General Tributària, següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
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Article 3 (subjectes passius) modificació de la redacció del paràgraf:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi.
Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i de la redacció de l’apartat 1, i
incorporació d’un nou apartat 3:
On diu:
Article 4t.- Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en
els articles 37 i 39 de 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.

Ha de dir:
Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

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 7 (acreditament) supressió de l’apartat 2 (amb supressió de la numeració dels apartats):
On diu:
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen a l'article 2,
en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o
autoritzi la seva transmissió, o la substitució del vehicle.
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de
llibres-registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a
aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten.

Ha de dir:
Pàgina 92 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 139

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.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen a l'article 2, en
la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi
la seva transmissió, o la substitució del vehicle
Article 8 (règim de declaració i d’ingrés) modificació de l’apartat 2
On diu:
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin
realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació d'ingrés directe i
els contribuents procediran al seu pagament en els períodes fixats pel Reglament General de
Recaptació, que són:
a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural següent
b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural
següent
Ha de dir:
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti,
l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis
fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

Article 9 (infraccions i sancions) modificació del paràgraf:

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de la
l’Ordenança General.
Ha de dir:
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària
i l’Ordenança General.

-

Ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació d’un nou apartat 3
On diu:
Article 4.- Responsables
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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.

Ha de dir:
Article 4.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 6 (quota tributària) modificació de l’apartat 3:

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment
previst per a la tramitació de la llicència , o de les activitats administratives de control, quan el
règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes
que s'hauran de liquidar seran el 30% de les que s'assenyalen en els apartats anteriors,
sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.
Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de
què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al
contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.
Article 7.- Beneficis fiscals

Ha de dir:
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment
previst per a la tramitació de la llicència , o de les activitats administratives de control, quan el
règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes
que s'hauran de liquidar seran el 30% de les que s'assenyalen en els apartats anteriors,
sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 7.- Beneficis fiscals
Article 9 (declaració) modificació de l’apartat 1 i incorporació de nou apartat 4:
On diu:
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent
en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic competent, que haurà
d’estar obligatòriament visat pel col·legi oficial competent en els casos en què sigui preceptiu,
on s’especifica de forma detallada naturalesa de l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat
de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no
s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud
un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la
superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en
general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el
seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es
modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el
nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent
en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic competent, on s’especifica
de forma detallada naturalesa de l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat de l'obra,
l'amidament i el destí de l'edifici.
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no
s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol•licitud
un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la
superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en
general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el
seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol•licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es
modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el
nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació dels
edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu director que acrediti la
data del finiment de les obres i de fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte
aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

en condicions de ser utilitzada. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les
construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les
obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l'ordenança fiscal reguladora de
l'Impost de construccions, instal•lacions i obres.
Article 10 (règim de declaració i ingrés) supressió de l’apartat 4:
On diu:
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer
en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
4. El subjecte passiu pot sol•licitar que el dipòsit constituït en metàl•lic s’apliqui com a
pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la diferència
entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del dipòsit.
Article 11.- Infraccions i sancions
Ha de dir:
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer
en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

-

Ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com
pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions
periòdiques.

Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació d’un nou apartat 3
On diu:
Article 4.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Ha de dir:
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Article 11.- Infraccions i sancions

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 4.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5 (beneficis fiscals) incorporació d’un nou apartat 5:
On diu:
1. D’acord amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, les empreses que disposin del certificat del
sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) es concedirà una bonificació
específica: 50% de la quota tributària.
2. Bonificació del 30% en els punts 3, 6, 7 ,9.1 i 13 de l’article 6, relatiu a la quota tributària,
quan ja es disposés d’una altra llicència en vigor, per realitzar la mateixa activitat dins del
municipi.

4. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat, no existent prèviament al
municipi: Bonificació del 50 % aquelles activitats de nova instauració dels punts 3, 6, 7, 9.1 i
13.

Ha de dir:
1. D’acord amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, les empreses que disposin del certificat del
sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) es concedirà una bonificació
específica: 50% de la quota tributària.
2. Bonificació del 30% en els punts 3, 6, 7 ,9.1 i 13 de l’article 6, relatiu a la quota tributària,
quan ja es disposés d’una altra llicència en vigor, per realitzar la mateixa activitat dins del
municipi.
3. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat: Bonificació del 30 % aquelles
activitats de nova instauració dels punts 3, 6, 7, 9.1 i 13.
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3. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat: Bonificació del 30 % aquelles
activitats de nova instauració dels punts 3, 6, 7, 9.1 i 13.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

4. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat, no existent prèviament al
municipi: Bonificació del 50 % aquelles activitats de nova instauració dels punts 3, 6, 7, 9.1 i
13.
5. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat al carrer Padró (tram
des de l’1 al 159): Bonificació del 90%.

Article 6 (quota tributària) modificació de les tarifes 1, ,13, 24
On diu:
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada
89,00 EUR
amb el planejament urbanístic.
13. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o
declaració responsable per l’obertura d'establiments no subjectes a cap
1,60 EUR/m2
règim d’intervenció específic i llurs ampliacions substancials o
modificacions.
24. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al
règim de comunicació ambiental, o d’espectacles públics i activitats
1,60 EUR/m2
recreatives, amb un mínim de 80 EUR en cas que la modificació
substancial no estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat.

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada
amb el planejament urbanístic.

40,00 EUR

13. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o
declaració responsable per l’obertura d'establiments no subjectes a cap
règim d’intervenció específic i llurs modificacions substancials o no 1,60 EUR/m2
substancials amb un mínim de 30 EUR en cas que la modificació
substancial no estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat.
24. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al
règim de comunicació ambiental, o d’espectacles públics i activitats
1,60 EUR/m2
recreatives, amb un mínim de 80 EUR en cas que la modificació no
substancial no estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat.

Article 7 (acreditament) modificació de l’apartat 3:
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

On diu:
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment
del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de
comprovació en el cas de les activitats comunicades.
Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, quan el
règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes
que s’hauran de liquidar seran el 25%de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que
l’activitat s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada,
si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació,
es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap
import.
Ha de dir:
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment
del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de
comprovació en el cas de les activitats comunicades.

-

Ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a
domicili i altres serveis assistencials.

Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació d’un nou apartat 3
On diu:
Article 4.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Ha de dir:
Pàgina 99 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 99 de 139

Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, quan el
règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes
que s’hauran de liquidar seran el 25%de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que
l’activitat s’hagués iniciat efectivament.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 4.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.

-

Ordenança fiscal número 27 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Modificació de la denominació de la taxa:
On diu:
Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
Ha de dir:
Taxa per prestació de serveis de cementiris

On diu:
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri
municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en
les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Ha de dir:
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3 (subjectes passius) modificació de l’apartat 1:
On diu:
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 de la Llei General Tributària que
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Article 2 (fet responsable) modificació del paràgraf únic:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
Ha de dir:
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 que
sol•licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de cementiris que constitueixen el
fet imposable de la taxa.
Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i de l’apartat 1 i incorporació d’un
nou apartat 3
On diu:
Article 4. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en
els articles 37 i 39 de 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.
Ha de dir:
Article 4.- Responsables i Successors.

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) modificació de l’epigraf 6è:
On diu:
Epígraf 6. Retrocessions.
L’Ajuntament abonarà per la retrocessió de nínxol, columbaris i construccions sepulcrals un
tant per cent del preu que regeixi en el moment que s’iniciï l’expedient de retrocessió, que es
fixa en el 40%.
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Són condicions prèvies a la retrocessió que les sepultures estiguin desocupades.

Ha de dir:
Epígraf 6. Renuncia a dret atorgat abans de termini.
Quan el titular d’un dret funerari atorgat a 50 anys sobre un nínxol, columbari o
construcció sepulcral del cementiri municipal vulgui renunciar a favor de l’ajuntament
abans de l’esgotament d’aquest termini, aquesta renuncia haurà d’esser presentada al
registre de l’ajuntament mitjançant instància subscrita pel mateix titular del dret (o el
seu representant) adjuntant còpia del títol de reconeixement del dret.
En cas que a la sepultura hi hagi despulles, la persona titular podrà triar entre
traslladar-les a una altra sepultura de la què en sigui el/la titular o bé que l'Ajuntament
les traslladi a l'ossera general. En ambdós casos, les despeses del trasllat aniran a
càrrec de la persona sol·licitant.
El titular del dret que manifesti la renuncia i compleixi els requisits indicats tindrà dret
al reintegrament d’un import que estarà en relació als anys de duració del dret
reconegut que manquessin fins a complir amb els 50 anys i el cost que en el moment
d’acceptar la renuncia s’apliqui a l’epígraf primer (concessions temporals de drets
funeraris per 50 anys) d’aquesta ordenança segons la taula següent:

Article 7 (acreditament i període impositiu) modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. La taxa s’acredita i neix la obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan
aquests es sol·liciten.
Ha de dir:
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 3r, 4t, 5è i 6è relatiu a actuacions
singulars dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del
servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol•licitud d’aquest
servei.
Article 8 (règim de declaració i d’ingrés) modificació integra del text de l’article:
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• Si manquen 5 anys o menys ................................................. 0%
• Si manquen més de 5 i fins a 10 anys ................................ 10%
• Si manquen més de 10 i fins a 20 anys .............................. 20%
• Si manquen més de 20 i fins a 30 anys .............................. 30%
• Si manquen més de 30 i fins a 40 anys .............................. 40%
• Si manquen més de 40 anys ............................................... 50%

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

On diu:
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. Cada servei
serà objecte e liquidació individual, que es notificarà, una vegada s’hagi realitzat aquest
servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i terminis que assenyala
el Reglament General de Recaptació.
2. No obstant l’anterior l’Ajuntament podrà establir el règim d’autoliquidació que es presentarà
degudament complimentat en l’imprès d’autoliquidació de la taxa que faciliti l’Ajuntament,
podent-se presentar en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar
el deute.
3. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels ninxols
establerta en l’epígraf 2on, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i
anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. No obstant, la no recepció del
document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període
determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament
voluntari.
Ha de dir

Quan es sol•licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols
establerta en l’epígraf segon, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que
aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col•laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
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1. En els supòsits de l'epígraf primer, tercer, quart, cinquè i sisè, la taxa s’exigirà en
règim d’autoliquidació.

AJUNTAMENT
DE
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(BARCELONA)

Article 9 (notificacions de les taxes) modificació dels apartats 1 i 2:
On diu:
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans de
l’inici del període de cobrament.
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Ha de dir:
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació,
amb caràcter previ a la prestació del servei.

2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol•licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col•lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. (text
suprimit: en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des de
quinze dies abans de l’inici del període de cobrament)
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Article 11 (gestió per delegació) modificació de l’apartat 1 i incorporació d’un nou apartat 4:
On diu:
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.

Pàgina 104 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 104 de 139

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.
Ha de dir:
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col•laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.

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

-

Ordenança fiscal número 28 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.

Article 2 (fet imposable) modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. Constitueix el fet imposable de la taxa :
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i 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 han delegat les
seves facultats en la Diputació.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les
condicions necessàries per autoritzar la pesa a la xarxa de clavegueres municipal
b) La prestació del servei d’ extracció d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueram, el seu tractament per depurar-les així com el seu
manteniment.

Ha de dir:
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.

Article 3 (subjectes passius) modificació dels apartats 1 i 3:
On diu:

a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o
el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del numero 1.b) de l’article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiaries d’ aquests serveis, qualsevol que sigui
el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d’ aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les
quotes que s’ han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
3. Els obligats tributaris de les taxes 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. 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.
Ha de dir:
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària següents:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o
el titular del domini útil de la finca.
Pàgina 106 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 106 de 139

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
següents :

AJUNTAMENT
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b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui
el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
3. 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 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació d’un nou apartat 3
On diu:
Article 4.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 4.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.

-

Ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió
de residus municipals.

Article 4 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació d’un nou apartat 3
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Ha de dir:
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On diu:
Article 4.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Ha de dir:
Article 4.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5 (beneficis fiscals) modificació dels apartats 5 i 7 (primer pàragraf) i incorporació de nous
apartats 8 i 9:

5. Gaudiran d’una bonificació del 15% en la quota de la taxa els contribuents que acreditin la
condició de titular de família nombrosa o siguin titulars de família monoparental.
Per a gaudir d’aquestes bonificacions caldrà reunir els requisits següents:
- Acreditar que s’està en possessió del títol oficial de família nombrosa o família monoparental
expedit per la Generalitat de Catalunya, en vigor.
- Que l’immoble gravat per la taxa sigui el de residència habitual de la família, degudament
acreditada mitjançant l’empadronament de tots els membres de la família en l’habitatge.
Aquesta bonificació té caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l’interessat abans de la
fermesa de la liquidació de la taxa.
La vigència d’aquesta bonificació és anual. Malgrat tot, mantindrà la seva vigència mentre
estigui en vigor el títol de família nombrosa o títol de família monoparental aportat i es
mantingui el compliment dels requisits establerts per al seu atorgament.
(.../...)
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On diu:

AJUNTAMENT
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7. Gaudiran d’una bonificació del 10% en la quota de la taxa els habitatges, per ús de la
deixalleria més de 15 vegades l’any amb material no reciclable als contenidors municipals i de
recollida selectiva i que considerant el total de vegades que s’hi hagi anat, s’hi ha d’haver
dipositat almenys un producte de cadascun dels diferents tipus de blocs de residus, essent les
dues condicions acumulatives.
Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici següent en què s’ha
sol·licitat la bonificació.

(*) Els lliuraments a les deixalleries de cada material no podran ser del mateix dia ni
consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels
voluminosos. Els materials hauran de consistir en els que hi ha en els següents blocs
Bloc
Tipus de residu
1
Bloc Residus Ordinaris
- Oli vegetal usat
- Residus verds: restes de jardineria i poda
2
Bloc Residus Ordinaris II:
- Ampolles de cava,
- Vidres plans: cristalls, miralls,
- Cartró i paper gruixuts.
- Roba i Tèxtil reutilitzable i/o no reutilitzable, calçat
- Cables elèctrics
3
Bloc Residus Especials I
- Piles
- RAEE’s: Residus d’aparells elèctrics i electrònics
- Oli mineral usat
- Ferralla i altres metalls, ferralla electrònica
- Bateries, bateries de cotxe
4
Bloc Residus Especials II
- Fluorescents i altres tipus de làmpades
- Pintures, dissolvents, vernissos
- Envasos amb restes d’inflamables i aerosols: laques, escumes,...
- Pneumàtics, radiografies
- Piles i tòners
5
Bloc Residus Voluminós:
- Rebuig de voluminosos: matalassos, mobiliari,...
- Terres i Runes
- Restes de material
- Fusta, plàstic dur
- Aparells elèctrics voluminós: rentadores, rentavaixelles,...

Ha de dir:
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Quadre de blocs de residus
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5. Gaudiran d’una bonificació del 15% en la quota de la taxa els contribuents que acreditin la
condició de titular de família nombrosa o siguin titulars de família monoparental.
Per a gaudir d’aquestes bonificacions caldrà reunir els requisits següents:
- Acreditar que s’està en possessió del títol oficial de família nombrosa o família monoparental
expedit per la Generalitat de Catalunya (text suprimit: en vigor).
- Que l’immoble gravat per la taxa sigui el de residència habitual de la família, degudament
acreditada mitjançant l’empadronament de tots els membres de la família en l’habitatge.
Aquesta bonificació té caràcter pregat i cal que sigui sol•licitada per l’interessat abans de la
fermesa de la liquidació de la taxa.
La vigència d’aquesta bonificació és anual. Malgrat tot, mantindrà la seva vigència mentre
estigui en vigor el títol de família nombrosa o títol de família monoparental aportat i es
mantingui el compliment dels requisits establerts per al seu atorgament.
(.../...)

Tram d’aportacions
3-5 visites
6-9 visites
10-12 visites
15 visites

Bonificació
5%
10%
20%
25%

Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici següent en què s’ha
sol•licitat la bonificació.
Quadre de blocs de residus
(*) Els lliuraments a les deixalleries de cada material no podran ser del mateix dia ni
consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels
voluminosos. Els materials hauran de consistir en els que hi ha en els següents blocs
Bloc
Tipus de residu
1
Bloc Residus Ordinaris
- Oli vegetal usat
- Residus verds: restes de jardineria i poda
2
Bloc Residus Ordinaris II:
- Ampolles de cava,
- Vidres plans: cristalls, miralls,
Pàgina 110 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 110 de 139

7. Gaudiran d’una bonificació de com a màxim el 25% en la quota de la taxa els
habitatges, per ús de la deixalleria amb material no reciclable als contenidors
municipals i de recollida selectiva i que considerant el total de vegades que s’hi hagi
anat, s’hi ha d’haver dipositat almenys un producte de cadascun dels diferents tipus de
blocs de residus, essent les dues condicions acumulatives. El percentatge de
bonificació resultarà de l’aplicació del següent quadre d’aportacions:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

4

5

8. De conformitat amb el amb el que preveu l'article 24.4 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, gaudiran d'una bonificació del 35% en relació a la taxa corresponent a
l’habitatge que sigui el seu domicili habitual, els jubilats majors de 65 anys i
pensionistes en concepte d’incapacitat permanent total (quan no desenvolupi cap tipus
d’activitat laboral o professional), absoluta o gran invalidesa que visquin sols, sempre
que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per
l’ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense
cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de pensionistes amb
cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d'excedir el límit
anterior en més d'una quarta part. Els contribuents hauran d'adjuntar a la sol•licitud de
bonificació, certificat d'ingressos de l'Agència Tributària (AEAT) de tots els membres
de la unitat familiar majors de 16 anys, de l'últim exercici de què disposi l'AEAT, així
com un certificat de la pensió que es percep.
En el cas de la bonificació per persones jubilades majors de 65 anys la bonificació
s’aplicarà d’ofici per part de l’ajuntament, sens perjudici d’aquelles rectificacions que
es puguin sol•licitar. En el cas de les persones pensionistes cal presentar la
documentació acreditativa.
Aquesta bonificació de la taxa s’aplicarà sempre que aquesta es pagui pel domicili on
es tingui la residència habitual, segons les dades del padró d’habitants. Restaran
exclosos de la bonificació les persones jubilades que siguin propietàries de més d’un
habitatge i/o altres béns immobles capaços de produir rendes.
En el cas d’habitatges ocupats en règim de lloguer o per persones que no en siguin els
seus propietaris, per tal que puguin gaudir de la bonificació s’haurà de sol•licitar a
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3

- Cartró i paper gruixuts.
- Roba i Tèxtil reutilitzable i/o no reutilitzable, calçat
- Cables elèctrics
Bloc Residus Especials I
- Piles
- RAEE’s: Residus d’aparells elèctrics i electrònics
- Oli mineral usat
- Ferralla i altres metalls, ferralla electrònica
- Bateries, bateries de cotxe
Bloc Residus Especials II
- Fluorescents i altres tipus de làmpades
- Pintures, dissolvents, vernissos
- Envasos amb restes d’inflamables i aerosols: laques, escumes,...
- Pneumàtics, radiografies
- Piles i tòners
Bloc Residus Voluminós:
- Rebuig de voluminosos: matalassos, mobiliari,...
- Terres i Runes
- Restes de material
- Fusta, plàstic dur
- Aparells elèctrics voluminós: rentadores, rentavaixelles,...

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

l’Ajuntament i acreditar que l’import de la taxa pel servei de recollida d’escombraries
els ha estat repercutida per part del propietari de l’immoble.
9. Les bonificacions regulades en aquest article són acumulables fins a un percentatge
màxim total de bonificació per tots els conceptes que puguin ser aplicables del 35%.
Article 6 (quota tributària) modificació de l’apartat 2:
On diu:
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epigraf- Habitatges
Vivendes de caràcter familiar
Vivendes unifamiliars aïllades

119,00 €
151,00 €

Ha de dir:
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf – Habitatges
Habitatge de caràcter familiar
Habitatges unifamiliars aïllats

97,00 €
128,50 €

Article 11 (responsables) modificació de la denominació de l’article i incorporació d’un nou apartat 3

Article 11.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Ha de dir:
Article 11.- 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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On diu:

AJUNTAMENT
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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 12 (quota tributària) modificació de l’apartat 2:
On diu:
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Tarifa
242,00 €
486,00€
556,00 €
1.114,00 €
495,00 €

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
a) Supermercats, economats i cooperatives
b) Peixateries, carnisseries, pastisseries i semblants

486,00 €
242,00 €

Epígraf quart. Establiments de restauració
a) Restaurants
b) Cafeteries, bars

506,00 €
241,00 €

Epígraf cinquè. Locals industrials i mercantils
a) Indústries i tallers
b) Comerç al detall
c) Perruqueria i estètica
c) Altres locals no expressament tarifats

416,00 €
201,00 €
201,00 €
164,00 €

Epígraf sisè. Oficines i despatxos professionals
Per cada oficina i despatx professional

164,00 €

Ha de dir:
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf segon. Allotjaments
Hotels, hostals i residències fins a 40 habitacions sense servei de menjador
Hotels, hostals i residències fins a 40 habitacions amb servei de menjador
Hotels, hostals i residències amb més de 40 habitacions sense servei de menjador
Hotels, hostals i residències amb més de 40 habitacions amb servei de menjador
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242,00
486,00
556,00
1.114,00
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Epígraf segon. Allotjaments
a) Hotels fins a 40 habitacions sense servei de menjador
b) Hotels fins a 40 habitacions amb servei de menjador
c) Hotels amb més de 40 habitacions sense servei de menjador
d) Hotels amb més de 40 habitacions amb servei de menjador
e) Sales de festes

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sales de festes

421,00

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
a.1) Supermercats, economats i cooperatives fins a 300 m2
a.2) Supermercats, economats i cooperatives de més de 300 m2
b.) Peixateries, carnisseries, pastisseries i semblants

398,00
486,00
198,00

Epígraf quart. Establiments de restauració
a.1) Restaurants de fins a 100 m2
a.2) Restaurants de més de 100 m2
b.1) Cafeteries, bars i similars fins a 75 m2
b.2) Cafeteries, bars i similars de més de 75 m2

405,00
450,00
193,00
214,50

Epígraf cinquè. Locals industrials i mercantils
Indústries i tallers
Comerç al detall alimentari
Comerç al detall No alimentari
Perruqueria i estètica
Altres locals no expressament tarifats

354,00
171,00
160,00
150,00
134,50

Epígraf sisè. Oficines i despatxos professionals
a) Per cada oficina i despatx professional
b) Oficines bancàries/ entitats financeres

122,00
282,00

Article 14 (règim de declaració i ingrès) modificació de l’apartat 2:

2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31-12-2012 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i
tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un
gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta
en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.
Ha de dir:
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present Ordenança que
figuressin al final de l’exercici anterior com a subjectes passius de la taxa per recollida,
transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu
amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa
establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.
-

Ordenança fiscal número 31 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

Article 4 (responsables) s’afegeix un nou apartat 3:
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On diu:
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On diu:
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.

Ha de dir:
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 9 (notificacions de les taxes) supressió dels apartats 4, 5 i 6:
On diu:

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la matrícula
de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per
consums successius, s’acreditin.
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb
referència a data d’1 de gener.
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior
l’interessat pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la
quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa.
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1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació,
amb caràcter previ a la prestació del servei.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el
número de comptador instal·lat.

Ha de dir:
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació,
amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la matrícula
de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per
consums successius, s’acreditin.

-

Ordenança fiscal número 33 reguladora de les contribucions especials.

Incorporació d’un nou capítol I (que consta d’un únic article):

I.- Fonament i naturalesa
Article 1.
A l’empara del que preveuen els articles 15, 58 i 34.3 de del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), s’estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular la
imposició i ordenació de les contribucions especials que, com a tribut de caràcter
finalista, pot exigir aquest Ajuntament.
A partir de la incorporació d’aquest article es produeix la reordenació sistemàtica dels següents
capítols i articles segons consta a la següent taula d’equivalencies:
OOFF 2013
Capítol I (fet imposable)
Article 1
Article 2

OOFF 2014
II. Fet imposable
Article 2
Article 3
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S’incorpora el següent capítol:
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Article 3
Capítol II (exempcions i bonificacions)
Article 4
Capítol III (subjectes passius)
Article 5
Article 6
Capítol IV (base imposable)
Article 7
Article 8
Capítol V (quota tributària)
Artícle 9
Article 10
Capítol VI (acreditament)
Article 11
Capítol VII (gestió, inspecció i liquidació)
Article 12
Article 13
Capítol VIII (imposició i ordenació)
Article 14
Article 15
Capítol IX (col·laboració ciutadana)
Article 16
Article 17
Capítol X (infraccions i sancions)
Article 18

Article 4
IV. Exempcions i bonificacions
Article 7
III. Subjectes passius
Article 5
Article 6
V. Base imposable
Article 8
Article 9
VI. Quota tributària
Article 10
Article 11
VII. Acreditament
Article 12
IX. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Article 15
Article 16
VIII. Imposició i ordenació
Article 13
Article 14
X. Col·laboració ciutadana: associació
administrativa de contribuents
Article 17
Article 18
XI. Infraccions i sancions
Article 19

Article 2 (anterior article 1), modificació de l’apartat 1:
On diu:
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest municipi.
Ha de dir
1. Constituirà el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest Ajuntament o per les entitats que s’indiquen a l’article
següent.
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(la numeració indicada a continuació correspon a la que consta a la segona columna, OOFF 2014)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 3 (anterior article 2), modificació dels apartats 1, 2 i 3:
On diu:
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les
finalitats que hom li ha atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i
aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d'aquest municipi.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest
municipi en fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.

Ha de dir:

a) Els que realitzi o estableixi aquest Ajuntament dins del seu àmbit de competència per
atendre les finalitats que hom li ha atribuït. S’exclouen les obres realitzades per
l’Ajuntament com a propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament perquè altres entitats públiques els hi hagin atribuït,
i aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest
Ajuntament fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
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1. A l’efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establertes i exigides.

Article 4 (anterior article 3), modificació del primer paràgraf i de la lletra m):
On diu:
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable,
establertes en l'article 1r. d'aquesta ordenança general:
(.../...)
m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals
Ha de dir:
L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials, entre altres, i sempre que aquests produeixin un benefici especial o augment
de valor dels béns dels subjectes passius:

m) Per la realització, l'establiment o ampliació de qualsevulla altres obres o serveis
municipals, quan de les mateixes derivi un benefici o augment de valor dels béns dels
subjectes passius.
Article 7 (anterior article 4), modificació de l’apartat 2:
On diu:
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat
anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte en el
que considerin que hi ha el seu dret emparat.
Ha de dir:
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix l'apartat
anterior, així ho faran constar davant de l’Ajuntament, amb menció expressa del precepte
que empara el seu dret.
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(.../...)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 8 (anterior article 7) modificació dels apartats 2 (lletra c i e), 4 i 5:
On diu:
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
(.../...)
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi , o el
d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.
(.../...)
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi hagués d'apel·lar el
crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en
el cas del seu fraccionament general.
(.../...)

5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la
quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis
que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada.
Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la
condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en
l'apartat 2 de l'article 9è d'aquesta ordenança general.

Ha de dir:
2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents:
(.../...)
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l’Ajuntament o
d’immobles cedits en els termes que estableix l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les administracions públiques, anteriorment regulat a
l’article 77 de la Llei de patrimoni de l’Estat.
(.../...)
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4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n.,1.c) d'aquesta ordenança, o
de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat
2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en
funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres
administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el
límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l’Ajuntament hagués de recórrer al
crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en
el cas del seu fraccionament general.
(.../...)
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c) d'aquesta ordenança, o de
les que realitzin els concessionaris amb aportacions de l’Ajuntament a què es refereix l'apartat
2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en
funció de l'import d'aquestes aportacions, sens perjudici de les que puguin imposar altres
administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el
límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.
5. Per tal de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat per l’Ajuntament
la quantia que resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que
l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom
exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de
subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de
l'article 10 d'aquesta ordenança general.

Article 9 (anterior article 8) modificació dels apartats 1 i 2:
On diu:

Ha de dir:
1. A l’acord d’ordenació, la Corporació determinarà el percentatge del cost de les obres,
de l’establiment o ampliació del servei que constituirà, en cada cas concret, la base
imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a
què es refereix l'article anterior.
2. Quan es tracti d’obres o serveis que, a més de produir un benefici especial o
augment de valor dels béns dels subjectes passius, es trobin afectes al gaudiment
general de la població, l’Ajuntament ponderarà el grau d’incidència de cada un dels
interessos general i particular, a efectes de determinar la base imposable de les
contribucions especials.
Article 10 (anterior article 9) modificació de les lletres a i c de l’apartat 1:
On diu:
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La corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra
que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució
especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article
anterior.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separadament, com a mòduls de repartiment,
els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el
valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
(.../...)
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta ordenança general, l'import
total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara que
no les usin immediatament.
Ha de dir:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o de forma separada, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral a l’efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.
(.../...)
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.l) d'aquesta ordenança general, l'import
total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara que
no les usin immediatament.
Article 11 (anterior article 10) modificació de l’apartat 2:

2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no
només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també
les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via
pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud
de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de
les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o
espais lliures.
Ha de dir:
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no
només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també
les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via
pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud
de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de
les circumstàncies de l'edificació, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures.
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On diu:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Article 12 (anterior article 11) modificació dels apartats 2, 3 i 5:
On diu:
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament de la bestreta de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà
exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va
exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes
de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5è
d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a
subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués
pagat les quotes de la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article.
Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li
hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el
període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà
obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes
des de la data de la transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció
per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient esmentat.
(.../...)

Ha de dir:
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, l’Ajuntament podrà exigir el pagament de la bestreta de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà
exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va
exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte a l’efecte
de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5
d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a
subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués
pagat les quotes de la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article.
Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li
hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el
període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà
obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes
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5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la
quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

des de la data de la transmissió i, si no ho feia, aquest Ajuntament podrà dirigir l'acció per al
cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient esmentat.
(.../...)
5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la
quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent, llevat que l’interessat manifesti la seva conformitat amb l’imputació a la
quota de contribucions especials de l’import ingressat com a bestreta. En tot cas, serà
objecte de devolució l’import ingressat com a bestreta que excedeixi de la quota
definitiva.

Article 13 (anterior article 14) modificació dels apartats 2 i 3:
On diu:
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi
de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins que no s'hagin
aprovat la seves ordenacions concretes.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora
es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials.

2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi
de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins que no s'hagin
aprovat la seva ordenació concreta.
3. L'acord d'ordenació serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previ de
les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de
repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en les altres qüestions a aquesta
ordenança general de contribucions especials.
Article 15 (anterior article 12) modificació de l’únic paràgraf:
On diu:
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària, en
les altres lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
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Ha de dir:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Ha de dir:
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei d’Hisendes Locals,
Llei General Tributària, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 16 (anterior article 13) modificació dels apartats 1 i 3:
On diu:
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc
anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra
garantia suficient.
(.../...)
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
providència de constrenyiment per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.
Ha de dir:
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a
sol•licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc
anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades.

3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
provisió de constrenyiment per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.

Article 17 (anterior article 16) modificació dels apartats 1 i 2:
On diu:
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi
d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que
els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació
de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions administratives
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(.../...)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions
especials.

Ha de dir:
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o
ampliació de serveis per part de l’Ajuntament, i es comprometran a pagar la part que s'hagi
d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que
els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació
de servei promoguts per l’Ajuntament podran, també, constituir-se en associació
administrativa de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les
contribucions especials.
Article 19 (anterior article 18) modificació de l’únic paràgraf:
On diu:
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les contribucions
especials, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.

-

Ordenança fiscal número 36 reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i
altres motivats per espectacles públics i grans transports.

Article 4 (responsables) s’afegeix un nou apartat 3:
On diu:
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.

Pàgina 126 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 126 de 139

Ha de dir:
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Ha de dir:
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) apartat 3 regla 1a:
On diu:
“3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
1a. Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis s'efectuïn entre les 22.00
hores i les 06.00 hores hores del dia següent.
2a. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el
de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva
entrada després d'haver acabat el servei.”

Ha de dir:

1a. Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis s'efectuïn entre les 20 i les
24 hores del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 del matí.
2a. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el
de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva
entrada després d'haver acabat el servei.”

-

Ordenança fiscal número 38 reguladora del preu públic per la prestació del servei de
llar d’infants de 0 a 3 anys en centres de titularitat municipal.

Article 8 (acreditació, declaració i recaptació) modificació de l’últim paràgraf:
On diu:
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“3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Als efectes del pagament dels imports corresponents segons les liquidacions emeses
conforme al moment de la seva exigibilitat conforme a l’establert als articles 2 i 7 de la present
ordenança s’estableix que la l’import dels rebuts serà carregat en compte dins el termini
comprés entre els dies ú i deu de cada mes. La recaptació dels imports liquidats en fase
d’ingrés voluntari es durà a terme durant aquest termini per mitjà de càrrec en compte bancari
conforme les dades de domiciliació bancària facilitada pels obligats tributaris (com a requisit
indispensable per formalitzar la inscripció de l’alumne).
En el supòsit de devolució dels imports inicials, es procedirà a notificar una liquidació
complementaria a càrrec dels obligats tributaris que inclourà, la quota mensual, les despeses
generades per les entitats bancàries, de les comissions que generi la pròpia notificació i altres
despeses de cobrament que puguin esdevenir.
Els deutes per preus públics no satisfetes en període voluntari podran exigir-se mitjançant
procediment administratiu de constrenyiment.
Als efectes de l’establert a l’apartat 11 de l’article 4 del Reglament de la Llar d’Infants
municipal “Les Oliveres” des de l’àrea de Tresoreria es facilitarà a la Direcció del centre un
llistat on constin els pagaments pendents als efectes que per part de l’òrgan competent del
centre educatiu s’adoptin les mesures previstes en la norma de règim intern del centre
respecte a la acumulació d’impagaments.
En aplicació del paràgraf anterior, no s’admetrà la matriculació de cap alumne que tingui
pendents els pagaments de quotes vençudes de cursos anteriors.
En tot allò no previst, s’actuarà d’acord amb Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Quan es pugui aplicar dos o més epígrafs corresponents a les mensualitats, s’aplicarà aquell
que presenti una tarifa menor.
El reconeixement de la situació de dificultat econòmica familiar produirà efectes des del mes
natural següent a aquell en que se sol·liciti, es mantindrà mentre ho facin les circumstàncies
que l’
Ha de dir:
Als efectes del pagament dels imports corresponents segons les liquidacions emeses
conforme al moment de la seva exigibilitat conforme a l’establert als articles 2 i 7 de la present
ordenança s’estableix que la l’import dels rebuts serà carregat en compte dins el termini
comprés entre els dies ú i deu de cada mes. La recaptació dels imports liquidats en fase
d’ingrés voluntari es durà a terme durant aquest termini per mitjà de càrrec en compte bancari
conforme les dades de domiciliació bancària facilitada pels obligats tributaris (com a requisit
indispensable per formalitzar la inscripció de l’alumne).
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Les liquidacions de les tarifes de material es realitzaran per terceres parts de la quota,
trimestralment.
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En el supòsit de devolució dels imports inicials, es procedirà a notificar una liquidació
complementaria a càrrec dels obligats tributaris que inclourà, la quota mensual, les despeses
generades per les entitats bancàries, de les comissions que generi la pròpia notificació i altres
despeses de cobrament que puguin esdevenir.
Els deutes per preus públics no satisfetes en període voluntari podran exigir-se mitjançant
procediment administratiu de constrenyiment.
Als efectes de l’establert a l’apartat 11 de l’article 4 del Reglament de la Llar d’Infants
municipal “Les Oliveres” des de l’àrea de Tresoreria es facilitarà a la Direcció del centre un
llistat on constin els pagaments pendents als efectes que per part de l’òrgan competent del
centre educatiu s’adoptin les mesures previstes en la norma de règim intern del centre
respecte a la acumulació d’impagaments.
En aplicació del paràgraf anterior, no s’admetrà la matriculació de cap alumne que tingui
pendents els pagaments de quotes vençudes de cursos anteriors.
En tot allò no previst, s’actuarà d’acord amb Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Les liquidacions de les tarifes de material es realitzaran per terceres parts de la quota,
trimestralment.
Quan es pugui aplicar dos o més epígrafs corresponents a les mensualitats, s’aplicarà aquell
que presenti una tarifa menor.

La llar d’infants remetrà a l’ajuntament les sol·licituds degudament emplenades per la
seva resolució.
Respecte als supòsits que poden donar dret a l’aplicació de les bonificacions per les
famílies, quan la situació (econòmica o familiar) variï al llarg del curs escolar, s’haurà
de comunicar per escrit a la direcció del centre per tal de tramitar l’actualització de la
quota. El cobrament o l’abonament de la diferència es farà amb caràcter retroactiu des
de la data en que es produeixi el canvi de situació segons les dades facilitades.
Les famílies estan obligades a comunicar qualsevol variació en les circumstàncies que
donen dret a l’aplicació de les bonificacions.

-

Ordenança fiscal número 39 reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica.

Article 4 (base imposable i quota tributària) lletra a:
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Les bonificacions previstes s’hauran de sol·licitar durant el període de matriculació,
aportant la documentació administrativa i econòmica que se’ls requereixi.
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On diu:
“Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica , s’aplicaran les
fórmules següents de càlcul:
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula:
BI = IMN/ km * KLM
Essent:
IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per kilòmetre de línia d’alta i mitja tensió. El seu
import per a 2011 és de 36.320 euros.
KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes per al
transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal.”

Ha de dir:
“Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica , s’aplicaran les
fórmules següents de càlcul:
a) Base imposable:

BI = IMN / km * KLM.
Essent:
IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per quilòmetre de línia d’alta i mitja tensió. El
seu import per a 2014 és de 36.320 EUR.
KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes per al
transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal.”

Article 5 (període impositu i meritació de la taxa) apartat 3:
On diu:
“3. Si al llarg de l’exercici es modifiqués el número de KLM, la variació haurà de ser declarada
en el termini d’un mes des de la posada en servei o la retirada d’aquest i sortirà efectes en
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La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula:
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l’autoliquidació del semestre immediat següent a la variació, amb el prorrateig de la quota
corresponent.”

Ha de dir:
“3. Si al llarg de l’exercici es modifiqués el número de KLM, la variació haurà de ser declarada
en el termini d’un mes des de la posada en servei o la retirada d’aquest i surtirà efectes en
l’autoliquidació del semestre immediat següent a la variació, amb el prorrateig de la quota
corresponent.”
Disposició addicional primera (actualització dels paràmetres de l’article 4) apartat 1:
On diu:
“1. Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor del paràmetre
IMN/km, de forma justificada en el corresponent informe tècnico-econòmic i referenciada a les
dades publicades oficialment.
Mentre no es modifiqui, en els exercicis posteriors a 2011 continuarà aplicant-se el valor
reflectit a l’apartat a) de l’article 4t.”
Ha de dir:

Mentre no es modifiqui, en els exercicis posteriors a 2014 continuarà aplicant-se el valor
reflectit a l’apartat a) de l’article 4t.”
Tercer. Derogar el contingut no fiscal de l’ordenança fiscal número 40 reguladora de la taxa sobre
l’atorgament de llicències de pimera utilització o ocupació d’edificis conforme la modificació
introduïda per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Amb motiu d’aquesta derogació, i per raons de sistemàtiques, es procedeix a la reubicació de la
regulació corresponent a la quota tributària corresponent a primera utilització o ocupació d’edificis i
instal·lacions, continguda a l’article 11 de l’ordenança fiscal número 40, incorporant aquest supòsit
com a nova lletra i) de l’article 6 de l’ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, conforme el següent
redactat:
On diu:
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“1. Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor del paràmetre
IMN/km, de forma justificada en el corresponent informe tecnicoeconòmico i referenciada a les
dades publicades oficialment.
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1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària
se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
a) El 0,64 per cent, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb un mínim de 33 euros,
quantitat també a pagar en el cas de denegació de la llicència.
b) En les parcel·lacions urbanes : 263,16 euros.
c) En el supòsit 1.d) de l'article anterior : 4,33 Eur per m2 de cartell,
d) Pròrrogues de llicències d’obres: el 0,11% del cost real de l’obra.
e) Sol·licitud de declaració de ruïna: 214,66 euros.
f) Expedients de transmissió de llicències: 80,50 euros en tots els supòsits.
g) Per legalització d’ obres: el 0,86%, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb un
mínim de 22,00 euros.
h) Expedients relatius a serveis d’urbanisme:

Ha de dir:
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària
se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
a) El 0,64 per cent, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb un mínim de 33 euros,
quantitat també a pagar en el cas de denegació de la llicència.
b) En les parcel·lacions urbanes : 263,16 euros.
c) En el supòsit 1.d) de l'article anterior : 4,33 Eur per m2 de cartell,
d) Pròrrogues de llicències d’obres: el 0,11% del cost real de l’obra.
e) Sol·licitud de declaració de ruïna: 214,66 euros.
f) Expedients de transmissió de llicències: 80,50 euros en tots els supòsits.
Pàgina 132 de 139
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 3CG36CYYHA4GMG23GLS4M5M6T | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 132 de 139

h.1) Plans parcials, especials i estudis de detall d’ordenació volumètrica: 375,65 Eur
per hectàrea o fracció, amb un mínim de 516,00 Euros.
h.2) Estudis de detall sobre alineacions i rasants : 160,99 Eur per hectàrea o fracció,
amb un mínim de 516,00 Euros.
h.3) Projectes de compensació, reparcel.lació i urbanització: 214,66 € per hectàrea o
fracció, amb un mínim de 516,00 Euros.
h.4) Les publicacions oficials d’acord amb la normativa, derivades de la seva tramitació
aniran a càrrec de l’interessat : 100% de l’import de l’anunci o publicació
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g) Per legalització d’ obres: el 0,86%, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb un
mínim de 22,00 euros.
h) Expedients relatius a serveis d’urbanisme:
h.1) Plans parcials, especials i estudis de detall d’ordenació volumètrica: 375,65 Eur
per hectàrea o fracció, amb un mínim de 516,00 Euros.
h.2) Estudis de detall sobre alineacions i rasants : 160,99 Eur per hectàrea o fracció,
amb un mínim de 516,00 Euros.
h.3) Projectes de compensació, reparcel.lació i urbanització: 214,66 € per hectàrea o
fracció, amb un mínim de 516,00 Euros.
h.4) Les publicacions oficials d’acord amb la normativa, derivades de la seva tramitació
aniran a càrrec de l’interessat : 100% de l’import de l’anunci o publicació
i) Primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions, per m2 de superfície o fracció:
-

Ús residencial ................................................................... 0,87 €
Ús industrial, comercial o de serveis ................................. 0,53 €
Aparcaments d’ús exclusiu dels propietaris ...................... 0,54 €

Quart. Aprovar la publicació del text refós de l’ordenança fiscal número 38 reguladora del preu
públic per la prestació del servei de llar d’infants de 0 a 3 anys en centres de titularitat municipal per
la seva incorporació a la seu electrònica amb el següent redactat:
Ordenança Fiscal núm. 38
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER PRESTACIÓ SERVEI LLAR D’INFANTS
DE 0 A 3 ANYS.

En ús de les facultats articulades pels 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat amb el que disposen
els articles 41 a 48 i fent ús de la facultat que confereix l’article 127 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, , aquest
Ajuntament acorda l’establiment del preus públics per la prestació de serveis en els centres
docents de titularitat municipal (Llar d’infants 0 a 3 anys) continguts en la present Ordenança Fiscal.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament del preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol
Primer del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, i d’altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i en allò que no preveuen en aquesta ordenança són d’aplicació les previsions
de l’Ordenança General reguladora de preus públics núm. 13 aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 3
de novembre de 1997, B.O.P. núm. 263, de 1 de novembre de 1996.
Article 2. Fet imposable i exigibilitat de la quota.
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Article 1. Fonament legal.
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(BARCELONA)

El fet imposable del preu públic el constitueix l’activitat desenvolupada en motiu de la prestació del
servei de llar d’infants 0 a 3 anys en centres de titularitat municipal. La meritació de l’obligació
tributària, com a moment en que s’entén realitzat el fet imposable, es produeix a partir de l’inici de la
prestació efectiva del servei.
L’exigibilitat de les quotes o quantitats que s’ha d’ingressar en concepte de matricula s’estableix i
s’hauran de fer efectives de forma anticipada respecte a la seva meritació en el moment que es
formalitzi la inscripció de l’alumne per cada curs escolar.
L’exigibilitat de les quotes o quantitats que s’han d’ingressar en concepte de mensualitats i per
prolongació d’horaris s’estableix i s’hauran de fer efectives de forma anticipada respecte a la seva
meritació en el mes anterior a la mensualitat que correspongui.
L’exigibilitat de les quotes o quantitats que s’ha d’ingressar en concepte de despeses de material
s’estableix i s’hauran de fer efectives de forma trimestral per import corresponent a 1/3 part del seu
valor total per cada curs escolar incorporant-se la seva liquidació en les mensualitats corresponents
als mesos de setembre, gener i abril. En el supòsit de noves incorporacions es liquidarà el trimestre
en curs a la data d’inici efectiu de la prestació del servei i es produirà la seva exigibilitat en el
moment de formalització de la matricula corresponent.
Article 3. Subjectes passius

Estan obligats al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis pels quals s’ha de satisfer,
identificant-se com a tals les persones que formalitzin la inscripció dels alumnes segons les dades
que facilitin al imprès de matriculació (especialment respecte a domicili a efectes de notificació i
dades bancàries a efectes de domiciliació dels pagaments). La modificació de les dades facilitades
en el moment de la matriculació haurà de formalitzar-se per escrit adreçat al centre i produiran
efectes a partir del mes següent de la seva comunicació.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques que es refereixen els articles 38.3 i 39 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Igualment i en particular, les quotes liquidades pels serveis que abasta l’ordenança recauran sobre
els pares, els tutors o els propis alumnes beneficiaris quan aquests hagin assolit l’estat legal
d’emancipació.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.
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Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 33 de la Llei General tributaria, que sol·licitin, provoquin o en interès dels quals sigui
l’activitat definida en la present ordenança.
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Article 5. Exempcions i bonificacions subjectives
Les quotes i tarifes de la present ordenança podran reduir-se d’acord amb la capacitat econòmica
de les persones que hagin de satisfer-les, mitjançant resolució favorable de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada acompanyada de la
documentació necessària: instància presentada al registre d’entrada de documents de l’Ajuntament,
i la valoració de la situació econòmica del sol·licitant que es realitzarà mitjançant informe
justificatiu dels serveis socials municipals
Article 6. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat de l’aplicació de les tarifes especificades, per a cadascun dels
serveis, a l’article 7è i demés continguts de la present ordenança.
L’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost dels serveis prestats. Quan en base a
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin el preu públic es fixi per
sota d’aquest límit s’haurà de consignar pressupostàriament les dotacions oportunes per cobrir la
diferència resultant conforme es derivi de l’estudi de costos realitzat per la Intervenció municipal per
cada curs escolar que s’ha d’incorporar a l’expedient.
Article 7. Tarifes
1. S’estableixen les tarifes següents amb les especificacions que consten als apartats posteriors
d’aquest article:

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Tarifes

Matrícula
Mensualitat ordinària alumne cursos P1 o P2
Mensualitat ordinària alumne curs P0
Mensualitat alumne cursos P1 o P2 quan un altre germà ja
sigui alumne del centre (aplicable al segon matriculat)
Mensualitat alumne curs P0 quan un altre germà ja sigui
alumne del centre (aplicable al segon matriculat)
Mensualitat alumne P1 o P2 de familia
nombrosa/monoparental
Mensualitat alumnes P0 de família nombrosa o monoparental
Mensualitat alumne cursos P1 o P2 quan dos germans o més
ja siguin alumnes del centre (aplicables al tercer i següents
matriculats)
Mensualitat alumnes curs P0 quan dos germans o més ja
siguin alumnes del centre (aplicable al tercer i següents
matriculats)
Mensualitat alumnes cursos P1 o P2 en situació de dificultat
econòmica familiar

60
170
185
145
157
145
157

128

138
127
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Epígraf Concepte
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11 Mensualitat alumnes curs P0 amb dos germans o mes en
situació de dificultat econòmica familiar
12 Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, a
la tarda, de 18 a 19 hores, per mes
13 Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, al
matí, de 8 a 9 hores, per mes
14 Ampliació d'horari esporàdica, per cada hora d'ampliació
15 Material curs P0
16 Material curs P1
17 Material curs P2
18 Serveis de menjador

139
42
42
5
45
51
69
8,50
€/dinar/dia

2. Per famílies nombroses i/o monoparentals, s’entendran aquelles que reuneixin en cada moment
les condicions exigides per la legislació corresponent de la Generalitat de Catalunya.
3. Per família, a tots els efectes, es considerarà el mateix concepte que s’apliqui al reconeixement
de les condicions de família nombrosa i/o monoparental.
4. Les situacions familiars de dificultat econòmica familiar a què es refereix l’apartat 1 d’aquest
article venen determinades per referència a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya,
establert per la Generalitat de Catalunya.

Primera. La situació econòmica familiar es quantificarà aplicant els criteris seguits pels Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, tindran la consideració d’ingressos computables
dins de la situació els procedents del treball per compta aliena o pròpia, les pensions, subsidis i
prestacions socials, les rendes de capital i de la propietat i els ingressos percebuts per menors.
Segona. Es trobaran en situació de dificultat econòmica familiar aquelles famílies, la renda
agregada de les quals, calculada segona la regla primera, sigui igual o inferior al resultat d’aplicar
aquesta fórmula:
SEF= 1,3 x IRSC x [ 0,5 x (A-1) + 0,3 x M + 1 ]
On:
- SEF és la situació econòmica familiar.
- IRSC és l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per la Generalitat de
Catalunya.
- A és el número d’adults membres de la família.
- M és el número de menors membres de la família. “
7.1.- Formalització de la inscripció
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5. A efectes de determinar si una família es troba en situació familiar de dificultat econòmica,
s’aplicaran les regles següents:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
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La formalització de la inscripció per a l’assistència és realitza amb l’antelació necessària durant el
període fixat per la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar (el curs escolar de la Llar
d’Infants Municipal s’inicia l’1 de setembre de cada any i acaba el 31de juliol de l’any següent).
Un cop confirmada la formalització de la inscripció i per tal que aquesta sigui efectiva serà requisit
necessari el pagament de l’import de la matrícula.
Aquest pagament es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària.
Si amb anterioritat a la data 1 de setembre es fes renúncia a la inscripció efectuada, l’interessat
tindrà dret al retorn de la quota de l’esmentat mes, que es farà efectiu dins del mes de setembre.
7.1.2.- Baixes
La baixa d’un alumne serà efectiva a partir del mes següent al de la data de recepció de la seva
comunicació.
Un cop iniciat el curs les baixes es comunicaran al centre per escrit abans del dia 25 del mes
anterior al que hagi de tenir efectes.
Article 8. Acreditació, declaració i recaptació

En el supòsit de devolució dels imports inicials, es procedirà a notificar una liquidació
complementaria a càrrec dels obligats tributaris que inclourà, la quota mensual, les despeses
generades per les entitats bancàries, de les comissions que generi la pròpia notificació i altres
despeses de cobrament que puguin esdevenir.
Els deutes per preus públics no satisfetes en període voluntari podran exigir-se mitjançant
procediment administratiu de constrenyiment.
Als efectes de l’establert a l’apartat 11 de l’article 4 del Reglament de la Llar d’Infants municipal “Les
Oliveres” des de l’àrea de Tresoreria es facilitarà a la Direcció del centre un llistat on constin els
pagaments pendents als efectes que per part de l’òrgan competent del centre educatiu s’adoptin les
mesures previstes en la norma de règim intern del centre respecte a la acumulació d’impagaments.
En aplicació del paràgraf anterior, no s’admetrà la matriculació de cap alumne que tingui pendents
els pagaments de quotes vençudes de cursos anteriors.
En tot allò no previst, s’actuarà d’acord amb Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Hisendes Locals.
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Als efectes del pagament dels imports corresponents segons les liquidacions emeses conforme al
moment de la seva exigibilitat conforme a l’establert als articles 2 i 7 de la present ordenança
s’estableix que la l’import dels rebuts serà carregat en compte dins el termini comprés entre els dies
ú i deu de cada mes. La recaptació dels imports liquidats en fase d’ingrés voluntari es durà a terme
durant aquest termini per mitjà de càrrec en compte bancari conforme les dades de domiciliació
bancària facilitada pels obligats tributaris (com a requisit indispensable per formalitzar la inscripció
de l’alumne).
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Les liquidacions de les tarifes de material es realitzaran per terceres parts de la quota,
trimestralment.
Quan es pugui aplicar dos o més epígrafs corresponents a les mensualitats, s’aplicarà aquell que
presenti una tarifa menor.
Les bonificacions previstes s’hauran de sol·licitar durant el període de matriculació, aportant la
documentació administrativa i econòmica que se’ls requereixi.
La llar d’infants remetrà a l’ajuntament les sol·licituds degudament emplenades per la seva
resolució.
Respecte als supòsits que poden donar dret a l’aplicació de les bonificacions per les famílies, quan
la situació (econòmica o familiar) variï al llarg del curs escolar, s’haurà de comunicar per escrit a la
direcció del centre per tal de tramitar l’actualització de la quota. El cobrament o l’abonament de la
diferència es farà amb caràcter retroactiu des de la data en que es produeixi el canvi de situació
segons les dades facilitades.
Les famílies estan obligades a comunicar qualsevol variació en les circumstàncies que donen dret a
l’aplicació de les bonificacions.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei.
Disposició final
pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el xxxxxxxxxxxxxxxxxx, entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.
Cinquè. Els acords definitius en matèria de derogació i modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen.
2) Es publicaran íntegrament el text de les modificacions aprovades.
Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així
com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
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(text a completar segons les dades d’aprovació definitiva) Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment
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comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Setè. Declarar que:
-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions administratives
generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió Ple essent
les 20:37 hores del dia 4 de novembre de 2013.
Dono fe,

Vistiplau

El Secretari
Josep González Ballesteros

L’alcalde
Joan Carles Batanés Subirana
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Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

