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ORDENANÇA FISCAL NÚM.1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció.
1. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns
immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels drets següents sobre els béns immobles
rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què
estiguin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els que defineix l’apartat anterior per
l’ordre que s’hi estableix determina la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que
s’hi preveuen.
Als immobles de característiques especials s’hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte quan
els drets de concessió que poden recaure sobre l’immoble no exhaureixen la seva extensió
superficial, supòsit en el qual també es realitza el fet imposable pel dret de propietat sobre la
part de l’immoble no afectada per una concessió.
3. Als efectes d'aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles
urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen d’aquesta manera
les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
4. No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:
 Els de domini públic afectes a ús públic.
 Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'ajuntament,
excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
 Els béns patrimonials, exceptuant-ne igualment els cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
Article 2. Exempcions.
1. N’estan exempts els immobles següents:
a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris,
així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.
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b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes que preveu l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa
Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes que estableixen els
acords respectius de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la
Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles a què sigui aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i,
amb la condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva representació
diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent determinades per
reglament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la
densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats als mateixos terrenys,
que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a
l'explotació de les línies esmentades. Per tant, no estan exempts, els establiments
d'hoteleria, espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a habitatges dels
empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
2. En atenció al caràcter automàtic d’aquestes exempcions, els titulars cadastrals o el seus
representants legals, poden sol·licitar en qualsevol moment l’aplicació d’aquesta exempció.
Aquesta sol·licitud s’aplica tant als deutes pendents com als pagats i només està limitada per la
prescripció.
3. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, totalment o
parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament
concertat, sempre que el titular de l’activitat educativa concertada sigui el subjecte passiu
del tribut.
Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
 Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de
finalització.
 Certificat emès per la Gerència Territorial del Cadastre sobre la superfície destinada a
l’activitat concertada.
 Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat
concertada.
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès
cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25
de juny, del Patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es refereix
l'article 12 com a integrants del Patrimoni històric espanyol, així com els inclosos en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la dita Llei.
Aquesta exempció no inclou qualssevol classes de béns urbans ubicats dins del perímetre
delimitatiu de les zones arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi estiguin
globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions següents:
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En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial a l'instrument
de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni històric espanyol.
 En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a
cinquanta anys i estiguin inclosos all catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, de
23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desplegament i
l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció
integral en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
No estaran exempts els béns immobles als que es refereix aquesta lletra b) quan estiguin
afectats a activitats econòmiques, excepte que els resulti d’aplicació algun dels supòsits
d’exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals als 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 o de les Entitats Locals.
c) La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per
l'Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de 15 anys, comptats a partir del
període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol·licitud.
Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
 Certificat de l’Administració forestal en que s’acrediti la existència d’una activitat
repobladora subjecta al corresponent pla tècnic.
d) Els immobles dels que siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals
al mecenatge, sempre que aquests béns no estiguin afectes a explotacions econòmiques no
exemptes de l’Impost de Societats. El gaudiment d’aquest benefici està condicionat, en els
termes del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, a complir les següents condicions:
 Comunicar a l’Ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l’impost
l’exercici de l’opció regulada a l’article 14 de la Llei 49/2002.
 Acreditar l’exercici de l’anterior comunicació mitjançant la corresponent declaració censal.
L’aplicació del benefici quedarà condicionada, per a cada període impositiu, al compliment de
les condicions i requisits de l’article 3 de la Llei 49/2002.
4. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es declara,
l’ajuntament o administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de l’article 9
d’aquesta Ordenança, expedirà una acreditació en relació amb la seva concessió. Les
exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l’impost, tenen efectes, des del
període impositiu següent a aquell en què se sol·licita.
Article 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin
la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
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L’existència d’un percentatge superior del dret constitutiu del fet imposable entre diferents
cotitulars, determinarà que la condició de subjecte passiu s’atorgui a aquest titular.
En cas de concurrència de diferents titulars, en igualtat de dret, l’administració determinarà el
titular que ostentarà la condició de subjecte passiu.
En el supòsit de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la seva quota, que es
determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la
construcció directament vinculada a cada concessió.
Sens perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a que es refereix
l’article 76 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’ens o organisme públic
al que es trobi afecte o adscrit l’immoble o aquell al que el seu càrrec es trobi la seva
administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda
la informació relativa a dites concessions en els termes i resta de condicions que es determinin
per ordre.
Per aquesta mateixa classe d’immobles, quan el propietari tingui la condició de contribuent en
raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del mateix ens o
organisme públic al que estigui afectat o adscrit l’immoble o a aquell que tingui la seva
administració, el qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari satisfet.
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia
el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració
expressa a aquest efecte, i aquest canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració
fins a partir del moment de la presentació de l’esmentada declaració, d’acord amb l’establert en
l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. No obstant
l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna
comprovació .
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu
del fet imposable.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de
la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin
quotes líquides d’import inferior als mínims establerts a l’article 2.1 dels annexos d’aquesta
Ordenança fiscal.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en els
supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
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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 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.
5. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger estan obligats a designar un representant
amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 4. Responsables.
1. Els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en
proporció a les seves participacions respectives, si figuren inscrits d’aquesta manera en el
Cadastre immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s’ha d’exigir per parts iguals en
tot cas.
2. En el supòsit de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets queden afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els
termes previstos a la Llei general tributària, sense que sigui precisa la declaració de fallit de
l’adquirent o els adquirents intermitjos per a que es pugui, declarada la del deutor originari
transmissor dels béns afectes al pagament del deute tributari, derivar l’acció contra aquests béns
després de la notificació reglamentària, a l’adquirent i titular actual dels mateixos, de l’acte
administratiu de derivació. A aquests efectes, els notaris hauran de demanar informació i
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’impost sobre els béns immobles
associats a l’immoble que es transmet.
En la determinació de la totalitat de la quota tributària s’entén que no han prescrit per l’adquirent
els deutes que tampoc han prescrit pel subjecte passiu, i que, així mateix, els actes que
interrompen la prescripció pel subjecte passiu poden oposar-se contra el nou titular.
Article 5. Base imposable i base liquidable.
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que
es determina, es notifica i és susceptible d'impugnació de conformitat amb el que disposen les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.
2. La base liquidable d’aquest impost és el resultat de practicar en la base imposable dels béns
immobles rústics i urbans la reducció establerta a l’article 67 del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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3. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable
únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de
valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament
assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del que resulti de la nova
ponència.
4. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient
reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducció
calculat per a cada immoble. El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el valor de 0,9 el
primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. El
component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral
assignat a l’immoble i el seu valor base que serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior
a l’entrada en vigor d’aquell. Si l’actualització dels valors cadastrals per aplicació dels coeficients
establerts en la llei de pressupostos de l’Estat determina un decrement de la base imposable
dels immobles, aquest valor base serà la base liquidable de l’exercici anterior a la seva
actualització.
En el supòsit que l’actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en
les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat determini un decrement de la base imposable dels
immobles, el component individual de la reducció serà, cada any, la diferència positiva entre el
valor cadastral resultant d’aquesta actualització i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà
pel darrer coeficient reductor aplicat.
Tractant-se de béns immobles de característiques especials, el component individual de la
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el doble del valor cadastral
prèviament assignat.
Article 6. Bonificacions.
1. Tenen dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que
gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d’un règim
de protecció oficial. No obstant, quan s'acredita l'obtenció de la qualificació definitiva amb
posterioritat a la meritació del primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, aquest serà
el primer període impositiu bonificat.
Aquesta bonificació es concedeix a petició de l'interessat, i es pot fer en qualsevol moment
abans de la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquella i té efectes, si s’escau,
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
Per gaudir d’aquesta bonificació cal aportar juntament amb la sol·licitud la següent
documentació:
 Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el que
s'ha construït l'immoble.
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Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial
expedida per l’òrgan autonòmic competent.
Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al qual
se sol·licita la bonificació, cal acreditar la titularitat del dret gravat.

2. Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra, els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes que estableix la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
3. No pot ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix subjecte
passiu. Per aquest motiu és el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, ha d’indicar quin ha de
ser el d’aplicació. A manca d’indicació expressa s’aplica la bonificació més beneficiosa pel
subjecte passiu.
Article 7. Període impositiu i meritació de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural i l’impost es merita el primer dia del període
impositiu.
2. Els fets, actes, i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre
immobiliari tenen efectivitat en la meritació d'aquest impost immediatament posterior al moment
en què produeixin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels
procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles
de característiques especials coincideix amb la que preveuen les normes reguladores del
Cadastre immobiliari.
Article 8. Règim de gestió.
1. La gestió, la liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, són competència dels ajuntaments i comprenen les funcions de reconeixement
i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra
els esmentats actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les
matèries incloses en aquest apartat, sens perjudici, dels acords de delegació de competències
o col·laboració que s'han pogut realitzar a favor de la Diputació de Tarragona, en aquest cas
s'està al contingut dels esmentats acords.
2. Els ajuntaments poden agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest
impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en un mateix
municipi.
3. D’acord amb l'article 76.3 del Text refós de la lleig reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exigirà l'acreditació de la declaració cadastral de
nova construcció per la tramitació del procediment de comunicació prèvia o de concessió de la
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llicència de primera ocupació dels immobles. L'acreditació es realitzarà mitjançant aportació de
la còpia del corresponent model 900- N de declaració aprovat per la Direcció General del
Cadastre o el que en qualsevol altre moment pugui aprovar aquest organisme.
Article 9. Padrons.
1. L'impost es gestiona a partir de la informació inclosa al padró cadastral i als altres documents
que n’expressin les variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del Cadastre, sense
perjudici de les rectificacions de titularitats que pugui realitzar l’ajuntament, d’acord amb les
previsions de l’article 77.7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. La recaptació de les quotes líquides es realitza mitjançant el sistema de padró fiscal anual, que,
un cop aprovat, s'exposa al públic durant el termini d’un mes perquè els interessats puguin
examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic
s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produeix els efectes de notificació de la liquidació
a cadascun dels subjectes passius.
3. Contra el padró fiscal anual i contra les liquidacions incloses en el mateix es pot interposar el
recurs de reposició regulat a l'article 14 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitza en el període de cobrament que fixa
l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes
publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos.
5. Quan es desitgi individualitzar la quota tributària de l’impost, proporcionalment a la quota de
participació en els drets reals o/i de titularitat de l’immoble, s’haurà d’adreçar aquesta petició a
l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la gestió tributària de l’impost. La petició s’ha de
formular abans de la meritació del tribut i tindrà efectes a partir de l’exercici següent.
Article 10. Liquidacions Tributàries no incloses en els padrons.
1. L'Ajuntament practica liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis que
han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre Immobiliari. Aquestes
liquidacions es practiquen per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia següent en
què es produeixen els fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació cadastral.
2. Les liquidacions es notifiquen de conformitat amb els articles 101 i 102 de la Llei 58/2003,
General Tributària, de 17 de desembre, i s'atorga el període de pagament de l'article 62
d’aquesta norma.
3. Contra les esmentades liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera.-Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.
Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es puguin
concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva vigència
per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta ordenança estableix un
règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l’atorgament, s’aplicarà el règim
vigent en l’exercici de la meritació de l’impost. De la mateixa manera els beneficis fiscals concedits
a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser d’aplicació a exercicis successius mantindran
la seva vigència sempre que es mantingui aquest benefici fiscal en l’ordenança vigent per l’exercici
corresponent, així com les condicions substantives i formals pel seu atorgament d’acord amb
l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent d’aplicació per cada exercici la quantia i la resta
d’elements vigents per aquell exercici, amb independència de la quantia i resta d’elements
reconeguts.
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la gestió
tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici fiscal. En cas
d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- La present Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles es completa amb
l’annex que s’incorpora a la mateixa:
Annex: Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
Segona.- Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació
automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.
Tercera: Comunicacions al cadastre immobiliari
1. D’acord amb el que disposa als art. 76 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i art. 14 del RDL 1/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, i art. 30 a 34 del RD
417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la llei del cadastre immobiliari,
l’Ajuntament de Montblanc s’obliga a comunicar al cadastre immobiliari els fets, actes o
negocis jurídics susceptibles de generar un alta, baixa o modificació cadastral, derivats
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d’actuacions per a les quals s’hagi atorgat la corresponent llicència o autorizació municipal, i
en concret:
a) La realització de noves construccions
b) L’ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui
parcial o total
c) La demolició o l’enderrocament de les construccions
d) La modificació de l’ús o la destinació dels edificis i instal·lacions
2. L’Ajuntament de Montblanc, a més, podrà posar en coneixement del cadastre immobiliari els
canvis en la titularitat cadastral dels immobles afectats pels fets, actes o negocis jurídics
objecte de les comunicacions a que es refereix l’apartat anterior de què tingui coneixement
de forma fefaent. La remissió d’aquesta informació no suposarà l’exempció de l’obligació de
declarar el canvi de titularitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ANNEX : ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT.
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen
següents:
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns immobles decaracterístiques especials
2.

Tipus
0,96
0,80
1,30

La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que són
d’aplicació.

Article 2. Exempcions potestatives
1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns
immobles quina quota líquida és inferior a
 Béns immobles urbans: 3 (tres) euros
 Béns immobles rústics: 3 (tres) euros
En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes, el límit s’aplica a la
suma d’aquestes.
Article 3. Bonificacions amb elements potestatius
S’aplica una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·licita
pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat
de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en
què s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest
termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui
excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els següents requisits:
 El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l'ordenació per
compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un d’ambdós, amb la
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.
 El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels
drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
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Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos a l’immobilitzat d'aquestes
empreses.
La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en tot cas mai pot
ser superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació
finalitzen les obres d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, en aquest cas per
venda de l’immoble, el subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta
circumstància a l’òrgan encarregat de la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta
obligació constitueix infracció tributària d’acord amb la Llei General Tributària.

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost.
 Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la data de l’inici de
les obres.
 Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
 Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble del que se
sol·licita la bonificació.
 Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la d’urbanització,
construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació.
 Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat
expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles
objecte de les obres.
 Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a
realitzar les noves construccions i/o obres de rehabilitació integral. Si aquestes obres
afecten a varies parcel·les s’haurà de comunicar la referència cadastral de cadascuna
d’elles.
Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre l’estat
d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització i construcció efectivament realitzades,
quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici.
Article 4. Bonificacions potestatives
1 Els immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar,
gaudiran d’una bonificació de fins 50% els primers 5 anys i de fins a un 25% del 6è i fins el 10è any
(es computaran tots els exercicis des de la data d’instal·lació inicial hagin estat bonificats o no pel
mateix concepte), sempre que compleixin els següents requisits d’acord amb l’informe i visita de
comprovació dels serveis tècnics:
 Que hagin obtingut autorització de l’Ajuntament per la realització de les obres de conformitat
a la normativa urbanística (acreditació pagament de l’ICIO i/o llicència urbanística)
 Que utilitzin col·lectors homologats per l’administració competent (Serveis d’indústria de la
Generalitat) (Marcatge CE)
 Per instal·lacions d’aprofitament solar tèrmic (producció d’aigua calenta) la instal·lació a de
donar servei com a mínim al 60% de la demanda d’aigua calenta sanitària de l'habitatge (o
del 70% si l’energia convencional s’aporta per efecte Joule)
 Per instal·lacions d’aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2kwp.
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No estar obligats a incorporar aquests sistemes d’aprofitament d’energia solar per cap
normativa d’obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència
d’obres
Que l’import de la bonificació per tots els anys bonificables no superi l’import del cost total
de la instal·lació inicial

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin
per escrit, declarant que l’immoble compleix tots els requisits i acompanyat d’un projecte tècnic (o
registre d’instal·lació tèrmica o fotovoltaica, segons escaigui) en el que es detallin els paràmetres
anteriors, així com el contracte de manteniment amb instal·lador qualificat en vigor. Les
bonificacions s’han de sol·licitar cada any davant BASE-Gestió d’Ingresos, Organisme autònom de la
Diputació de Tarragona abans del 31 de gener de l’exercici a bonificar.
2. Gaudiran d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost per l’immoble que constitueix el domicili
familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, en
els termes continguts a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses
i normativa posterior que la desenvolupa o modifica, quan es reuneixin els següents requisits:
 considerar com a domicili familiar habitual l’immoble en el que constin empadronats tots els
membres de la unitat familiar. Si l’habitatge forma part d’un edifici en règim de propietat
vertical en el que la base liquidable compren varis locals o habitatges independents, per a
l’aplicació d’aquesta bonificació es prorratejarà la quota íntegra de tot l’edifici en funció de la
superfície de l’habitatge ocupat per la unitat familiar del subjecte passiu, aplicant la
bonificació, si s’escau, només a la part de quota resultant.
El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació:
VALOR CADASTRAL DEL DOMICILI FAMILIAR HABITUAL
Inferior a 30.000,00€
Superior a 30.000,00€

Bonificació
50%
25%

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual i per a la seva aplicació cal que els
interessats la sol·licitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte passiu de
l'impost i de titular de família nombrosa.
La sol·licitud es formularà per l'any en curs durant el mes de gener, i amb la mateixa s'acompanyarà
el títol acreditatiu de família nombrosa expedit per la Comunitat Autònoma, declaració dels ingressos
anuals de tots els membres de la unitat familiar, i fotocòpia del rebut de l'IBI de l’immoble de
referència corresponent a l'any anterior. En cas de no disposar encara del títol de família nombrosa
en el moment de finalitzar el període de sol·licitud, caldrà presentar declaració de que a 31 de
desembre de l'any anterior concorren els requisits per a ostentar el títol de família nombrosa en els
termes recollits a la legislació esmentada, acompanyada de la fotocòpia del llibre de família.
Verificades les dades aportades, si la petició s'ajusta al contingut d'aquest punt, es concedirà la
bonificació, la qual només tindrà efectes per l'any en curs.

16

Article 5. Fraccionament de padrons
1. L’Ajuntament fraccionarà en 2 terminis el pagament de l’impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana. Aquests terminis de pagament seran degudament establerts en els
corresponents calendaris fiscals que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
2. Quan el fraccionament de les quotes suposin imports inferiors a la quota mínima que queden
establertes com exemptes per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut
determinades en la present ordenança, aquest import mínim resultant no es tindrà en compte
i es liquidarà l’impost per la quota líquida aplicable a l’objecte tributari.
3. Aquest fraccionament del padró sols s’aplicarà per aquells subjectes passius que tinguin
domiciliats en entitats bancàries els seus respectius rebuts. La resta de contribuents que no
optin pel sistema de pagament per domiciliació bancària no tindran dret a gaudir de l’opció de
fraccionament.
4.- No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en període voluntari, en les condicions i termes que prevegi l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO.2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1. Naturalesa i fet imposable.
1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual
està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o
artístiques, s'exerceixin o no en un local determinat i estiguin o no especificades en les tarifes de
l'impost.
2. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan
suposi l’ordenació pel seu compte de mitjans de producció i de recursos humans o d’un de tots dos,
amb la finalitat d’intervenir en la producció o en la distribució de béns o serveis.
3. Als efectes d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin
caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. Per tant, no tenen aquesta
consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap
d’aquestes no constitueix fet imposable per l’impost.
A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior, té la consideració de ramaderia independent el
conjunt de caps de bestiar que estigui inclòs en algun dels casos següents:
a) Que pasturi o s’alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o
forestalment pel propietari del bestiar.
b) L’estabulat fora de les finques rústiques.
c) El transhumant o transterminant.
d) Aquell que s’alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es criï.
4. Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les tarifes
aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s'exerceixin per
persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les previstes en l'article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), exerceix una activitat classificada en la
secció 2a de les tarifes ha de matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o anàloga de la secció
1a d'aquelles.
5. Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les tarifes.
6. No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, ni la
reparació en tallers propis, sempre que a través d’uns i altres no es prestin serveis a tercers.
7. Per a fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'està a allò que disposen els apartats
2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
Article 2. Casos de no subjecció.
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents:
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a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament
inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de transmetre's, i la
venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els hagi fet servir durant un
període de temps igual.
b) La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis
professionals.
c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de l'establiment. Per
contra, està subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regal als clients.
d) Quan es tracti de venda al detall la realització d'un sol acte o operació aïllada.
Article 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la LGT, sempre que es duguin a terme en territori nacional qualsevol de les
activitats que originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia
el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, de conformitat amb la
distribució competencial prevista a l’article 10, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i
el canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració fins a partir del moment de la
presentació de la declaració esmentada. No obstant això, l’Administració pot rectificar el domicili
fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació .
3. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger estan obligats a designar un representant amb
domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 4. Exercici de les activitats gravades.
1. L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pels Reials decrets
legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost, i el de qualsevol altra activitat
de caràcter empresarial, professional o artístic no especificada, obliga a presentar la corresponent
declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que el Text refós de la Llei d’hisendes locals
(TRHLHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, o la Instrucció aprovada per
l'esmentat Reial decret legislatiu 1175/1990 disposi el contrari.
2. L'exercici de les activitats gravades s’ha de provar per qualsevol mitjà admissible en dret i, en
particular, pels que preveu l'article 3 del Codi de Comerç i l’article 12 del Reial decret 243/1995, de
17 de febrer.
Article 5. Concepte de local.
1. Als efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, construccions i instal·lacions i
les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzen per a qualsevol activitat
empresarial o professional.
2. No té la consideració de local, a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en l'apartat 1 de la
regla 6a de la Instrucció.
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3. Es consideren locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de la regla 6a esmentada.
Article 6. Exempcions.
1. Estan exempts de l’impost:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de
l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats
locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els
dos primers períodes impositius d’aquest impost en què aquella s’exerceixi. A aquests efectes,
no es considera que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan aquesta s’hagi exercit
anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s’entén que, entre d’altres casos,
concorre en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
c) Els següents subjectes passius:
 Les persones físiques.
 Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la LGT, que tenen una xifra neta de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.
Quan als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només
abasta els que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin
una xifra neta de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. Per al càlcul de la xifra neta de
negoci s’estarà a l’establert a la lletra c) de l’article 82 del TRLHL.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social que regula la
Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus
costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals,
o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en
tots els seus graus que, mancant-los l’ànim de lucre, estan en règim de concert educatiu, fins i
tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els presten els serveis de mitja
pensió o internat i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels
tallers dedicats a l’esmentat ensenyament, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a
cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a adquirir matèries primeres o
sostenir l'establiment.
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre,
per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que duguin a terme
per l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els
productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que l’import de la venda, sense
utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a adquirir matèries
primeres o a sostenir l’establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius a què els sigui aplicable l'exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.
2.

Les exempcions que preveuen els paràgrafs e) i f) de l'apartat anterior s’han de
concedeixen, quan escaigui, a instància de part.

sol·licitar i es
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3.

Els beneficiaris de les exempcions de les lletres a), d), g) i h) de l’apartat 1 d’aquest article no estan
obligats a presentar declaració d’alta.

4.

Estan obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula els subjectes passius que no estiguin
exempts de l’impost. Estaran, així mateix, obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula els
subjectes passius que vinguin aplicant alguna de les exempcions establertes en l’impost, quan
deixin de complir les condicions exigides per a la seva aplicació.

5.

En relació amb els subjectes passius de l’impost que resultin exempts del mateix, la presentació
de les declaracions censals d’alta, modificació o baixa substitueix a la presentació de les
declaracions específiques de l’impost.

6.

Les cooperatives i les societats agràries de transformació gaudeixen, en els termes establerts en
la seva normativa específica, d'una bonificació del 95 per 100 de la quota i dels recàrrecs d'aquest
impost.

7.

Estan exemptes les entitats a les que sigui d’aplicació el règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23
de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals
al mecenatge.
Per gaudir d’aquest benefici cal que l’entitat comuniqui a l’entitat encarregada de la gestió de
l’impost que s’ha acollit al règim fiscal establert a la Llei 49/2002.

Article 7. Bonificacions.
1.

Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost les cooperatives protegides
i especialment protegides, així com les unions, federacions i confederacions de cooperatives i
les societats agràries de transformació, en el termes establerts per la Llei 20/1990, de Règim
fiscal de cooperatives.

2.

Tenen dret a una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost els subjectes passius que
iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional durant els cinc anys d’activitat següents a la
finalització del segon període impositiu d’exercici d’aquella. El període d’aplicació de la
bonificació caduca transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista a
l’article 6.1.b d’aquesta ordenança.

Article 8. Determinació de la quota.
1.

La quota tributària resulta d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements tributaris
especificats en la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació, en funció de volum net de
negoci, i el coeficient de situació, que pondera la situació física de l'establiment, atesa la categoria
del carrer en el qual radiqui. El total del deute tributari és el resultat d'aplicar a la quota de tarifa
incrementada pel coeficient de ponderació el recàrrec provincial previst en l'article 134 del TRLHL.

2. El coeficient de ponderació en funció del volum net de negoci, es determina per aplicació del que
s’estableix a l’art. 86 del TRLHL.
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Als efectes de l’aplicació del coeficient al qual es refereix aquest article, la xifra neta de negoci serà
el corresponent al conjunt d’activitats exercides per aquest i es determina d’acord amb allò que
preveu l’article 82.1.c) del TRLHL.
El coeficient previst pel citat article 86 pels casos “sense xifra neta de negoci”, s’aplicarà quan
l’Administració encarregada de la gestió tributària no disposi de la xifra neta de negocis, sense que
això impedeixi practicar la corresponent regularització quan aquesta sigui coneguda.
3. El coeficient de situació s’aplica sobre les quotes incrementades amb el coeficient anterior i es
determina en funció de la categoria del carrer on es realitza l’activitat on radica el local, d’acord
amb el quadre que figura a l’annex d’aquesta ordenança.
4. Quan en la relació del vialer per a l’exacció de l’Impost sobre activitats econòmiques no hi figura
un vial, es pren com a categoria per a aquest la més baixa fins que l’Ajuntament no n’aprova
d’altra de forma expressa.
5. Quan es tracta de locals confrontats a dues o més vies públiques, classificades en diverses
categories, s'aplica la tarifa que correspon a la via de categoria superior, sempre que en aquesta
existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.
Article 9. Període impositiu i meritació.
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, cas
en què abasta des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte quan,
en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l'activitat no coincideix amb l'any
natural, cas en què les quotes s’han de calcular proporcionalment al nombre de trimestres naturals
que resten per finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
Així mateix, i en el cas de baixa per cessació en l’exercici de l’activitat, les quotes es poden
prorratejar per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi la cessació. Amb aquesta
finalitat, els subjectes passius poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als
trimestres naturals en què no s’hagi exercit l’activitat.
3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estan establertes per actuacions aïllades, la meritació
es produeix per la realització de cadascuna d'aquestes, i cal presentar les declaracions
corresponents.
Article 10. Gestió tributària de l’impost.
1. L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es forma per part de
l'Administració tributària de l'Estat, o per l’entitat que ha assumit per delegació la gestió censal del
tribut, i esta constituïda pels censos comprensius de tots els subjectes passius que exerceixen
activitats econòmiques i no estan exempts de l’impost, agrupats en funció del tipus de quota,
nacional, provincial o municipal, per la qual tributen i classificats per seccions, divisions,
agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tanca a 31 de desembre de l'any
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anterior i incorpora les altes, variacions i baixes produïdes durant l’esmentat any, per la qual cosa
s'inclouen les declaracions de variació i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixen
a fets anteriors a 1 de gener.
2. La matrícula consta, per cada subjecte passiu i activitat, de:
a) Les dades identificatives del subjecte passiu, número d'identificació fiscal, cognoms i nom per
les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si és el cas, per a les
persones jurídiques, i denominació per les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General
Tributària.
b) L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu.
c) La denominació de l'activitat, el grup o epígraf que hi correspon, els elements tributaris
degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.
d) Quan es tracta de quotes municipals i el subjecte passiu disposa a més de locals situats en
aquest municipi en els quals no s'exerceix directament l'activitat, aquells a què es refereix la
regla 14.1.F.f de la Instrucció de l'impost, els esmentats locals figuren en la matrícula amb
indicació de la seva superfície, situació i quota corresponent al resultat de l'aplicació de les
tarifes de l'impost.
e) Quan es tracta de quotes municipals i el subjecte passiu disposa, exclusivament, de locals en
els quals no s'exerceix directament l'activitat, aquells a què es refereix la regla 14.1.F.h de la
Instrucció de l'impost, figuren en la matrícula corresponent, amb les dades identificatives del
subjecte passiu, el seu domicili fiscal, l'activitat que exerceix, i la superfície, situació i quota de
cada local. En aquest cas es fa constar en la matrícula que es tracta de quotes integrades
exclusivament amb l'element tributari superfície.
3. En la matrícula figura el recàrrec provincial, quan és d’aplicació segons els acords de l’òrgan de
l’administració competent.
4. La matrícula es posa a disposició del públic en aquest Ajuntament des de l'1 al 15 d'abril.
5. La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l’alteració de qualsevol de les
dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar el recurs de reposició previst a
l’article 14 del TRLHL, i contra la resolució d’aquest, reclamació econòmico-administrativa davant el
tribunal corresponent.
6. Els subjectes passius que no estiguin exempts de l’Impost estan obligats a presentar la declaració
d'alta en la matrícula de l'impost abans del transcurs d’un mes des de l'inici de l'activitat.
Estan, tanmateix, obligats a presentar la declaració d’alta en la matrícula els subjectes passius que
vinguessin aplicant alguna de les exempcions establertes en l’impost, en cas que deixin de complir
les condicions exigides per a la seva aplicació, durant el mes de desembre immediat anterior a l’any
en què el subjecte passiu resulta obligat a contribuir per l’impost.
Es formulen separadament per a cada activitat, tal com disposa l'apartat 3 de la regla 10a de la
Instrucció de l'impost i comprenen, entre altres dades, totes les necessàries per a la qualificació de
l'activitat, la determinació del grup o epígraf i la quantificació de la quota.
Quan es tributa per quota municipal i es disposa de locals en els quals no s'exerceix ment l'activitat,
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als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la regla 14a de la Instrucció de l'impost,
a més de la declaració a què es refereix el paràgraf anterior, es presenta una declaració per
cadascun dels locals citats, si bé, en aquest cas, a efectes de la liquidació posterior únicament es
considera l'element tributari superfície.
7. Els subjectes passius estan obligats a comunicar, per mitjà de la corresponent declaració, les
variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la
regla 14.2 de la Instrucció, que es produeixen en l'exercici de les activitats gravades i que tenen
transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost. Cal presentar les declaracions de
variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es produeix la circumstància
que motiva la variació, i tenen efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.
8. Els subjectes passius de l'impost que cessen en l'exercici d'una activitat, per la qual figuren inscrits
en la matrícula, estan obligats a presentar una declaració de baixa en l'activitat. Aquestes
declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar des de la data en què es produeix
el cessament, i tenen efectes en la matrícula del període impositiu immediatament posterior.
Estan tanmateix obligats a presentar declaració de baixa en la matrícula els subjectes passius
inclosos en aquella que accedeixen a l’aplicació d’una exempció. Aquesta declaració es presenta
durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en què el subjecte passiu queda exempt de
tributar per l’impost.
9. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presenten davant BASE-Gestió d’Ingresos, Organisme
autònom de la Diputació de Tarragona, entitat que té delegada la gestió censal del tribut, en la forma
i models en què determini.
Article 11. Règim de gestió.
1. La formació de la matrícula de l’impost, la qualificació de les activitats econòmiques,
l’assenyalament de les quotes corresponents i, en general, la gestió censal del tribut correspon
a la Diputació de Tarragona.
La notificació d’aquests actes la practicarà BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme autònom de la
Diputació de Tarragona, juntament amb la notificació de les liquidacions conduents a determinar
els deutes tributaris.
2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest
impost la du a terme la Diputació de Tarragona a través del seu Organisme autònom BASEGestió d’Ingressos, i comprenen les funcions de concessió i denegació d’exempcions i
bonificacions, realització de les liquidacions conduents a determinar els deutes tributaris,
emissió dels instruments de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos
indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra els esmentats actes i actuacions per
informar i assistir el contribuent referides a les matèries incloses en aquest apartat.
3. La inspecció d’aquest impost la duen a terme els òrgans competents de la Diputació de
Tarragona a través del seu Organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos, tot això en els termes
que disposi el ministre d’Hisenda.
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4. En tot cas el coneixement de les reclamacions que s’interposin contra els actes de gestió censal
dictats per la Diputació de Tarragona, a través del seu Organisme autònom BASE-Gestió
d’Ingressos, a què es refereix el paràgraf primer de l’apartat 1 d’aquest article correspon als
tribunals econòmics administratius de l’Estat.
De la mateixa manera, correspon als tribunals econòmics administratius conèixer de les
reclamacions que s’interposin contra els actes dictats en virtut de la delegació que preveu
l’apartat 3 d’aquest article que suposin inclusió, exclusió o alteració de les dades incloses en els
censos de l’impost.
Els subjectes passius presenten la corresponent declaració, en els terminis assenyalats als articles
5, 6 i 7 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, i en el model aprovat per l’Administració amb
competència censal en l’àmbit del tribut.
Article 12. Liquidació, Notificació i Ingrés
1. La Diputació de Tarragona a través del seu Organisme autònom, BASE-Gestió d’Ingressos,
practica les liquidacions de l’impost.
2. La notificació de les liquidacions anuals de l'impost es realitza de manera col·lectiva i el període
de cobrament és el que fixa l'Ajuntament o administració encarregada de la gestió, tot
anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí oficial de la província, sense perjudici
d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior
a dos mesos.
3. Les liquidacions tributàries conseqüència de les declaracions d’alta, baixa i/o variació, es
notifiquen de conformitat amb els articles 101 i 102 de la LGT, i s'atorga el període de pagament
de l'article 62 d’aquesta norma.
4. Contra les liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14 del TRLHL.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera.- Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.
Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es puguin
concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva vigència
per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant això, si aquesta ordenança estableix un
règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l’atorgament, s’aplicarà el règim
vigent en l’exercici de lA meritació de l’impost. De la mateixa manera els beneficis fiscals concedits
a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser d’aplicació a exercicis successius mantindran
la seva vigència sempre que es mantingui aquest benefici fiscal en l’ordenança vigent per l’exercici
corresponent, així com les condicions substantives i formals pel seu atorgament d’acord amb
l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent d’aplicació per cada exercici la quantia i la resta
d’elements vigents per aquell exercici, amb independència de la quantia i resta d’elements
reconeguts.
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El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la gestió
tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici fiscal. En cas
d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- Aquesta Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques es completa
amb l’annex que se l’hi incorpora:
Annex: Conté els elements necessaris per a la determinació de l’obligació tributària, així com la
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
Segona.- Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació
automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents

26

ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Coeficient de situació
Categoria
1ª
2ª

Índex de situació
3,4
3,8

Article 2. Vialer
Categoria
1a.
La resta de carrers i zones del municipi no inclosos a la categoría 2.
Categoria

2ª

Ctra Nacional 240, carretera Tarragona-Lleida, carrer Artesa de Segre
Article 3. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. Beneficis fiscals
a) S’aplicarà una bonificació de 50 (màxim 50) per cent a la quota tributària a aquells que iniciïn
l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els 5 (màxim
5) primers anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament d’aquella.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit
anteriorment sota una altra titularitat, en els termes regulats a la lletra b) de l’apartat primer de
l’article 6.
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant en el municipi
activitats empresarials subjectes a aquest, no es considerarà que s’inicia una activitat en els
següents casos:
1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint.
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es
venia realitzant.
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4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de
l’activitat per la que es venia tributant.
Aquesta bonificació, té caràcter pregat.
2. Procediment de concessió de beneficis fiscals
a) La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació establerta a la lletra a) de l’apartat
anterior s’haurà de presentar en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat,
acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits.
b) La resolució per la que es reconeix el dret al gaudiment d’un benefici fiscal fixarà el període
impositiu des del que s’entén concedit. No obstant, els beneficis sol·licitats abans que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici del període
impositiu a que es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritament del tribut
hagin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudi.
c) El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de
presentació de la sol·licitud. Si l’acord es dicta amb posterioritat a la fi d’aquest, per causes
no imputables al subjecte passiu, la devolució que pugui correspondre inclourà l’interès de
demora regulat a l’article 26 de la Llei general tributària.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1. Naturalesa i fet imposable.
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, sigui quina sigui la
seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no hagi estat donat de baixa. Als efectes d'aquest impost també es
consideren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, hagin estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, i
puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment arran d’exhibicions, certàmens o curses
limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels
quals no és superior a 750 quilograms.
Article 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de les
quals consta el vehicle en el permís de circulació.
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia
el seu domicili està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, d’acord amb l’establert
en l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, mitjançant declaració
expressa a aquest efecte i, el canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració fins
el moment de presentació de l’esmentada declaració. No obstant l’Administració pot rectificar el
domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.
3. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger, estan obligats a designar un representant
amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública.
Article 3. Exempcions
1. Estan exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana. No estaran exempts els vehicles de titularitat privada,
encara que s’utilitzin per serveis públics, ni aquells la titularitat dels quals correspongui a
Organismes Autònoms.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que són súbdits dels respectius
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
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c)
d)
e)

f)
g)

Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic
Els vehicles respecte dels quals així es deriva d’allò que es disposa en tractats
internacionals.
Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat
de ferits i malalts.
Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no és superior a 350 kg.
i que, per construcció, no poden assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i
construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb alguna
disfunció o incapacitat física.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica en tant es mantenen aquestes circumstàncies, tant als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resulten aplicables als subjectes
passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa
aquelles que tenen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic
urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeix de nou places, inclosa la del conductor.
Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportant el
Permís de Circulació, la Targeta d'Inspecció Tècnica i la resta de medis de prova que acrediten
el dret al gaudiment de les mateixes. En relació a l'exempció prevista en el segon paràgraf de la
lletra e) de l'apartat 1 d'aquest article, l'interessat ha d'aportar el certificat de la minusvalidesa
emès per l'òrgan competent i justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa serà necessària
una declaració signada pel titular en la que es declari si el vehicle serà conduït per ell o destinat
al seu transport.
3. Si es declara l’exempció, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut,
expedeix un document que acredita la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb
posterioritat a la meritació de l’impost, inclòs quan la liquidació ha estat girada i encara no ha
adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre
i quan es compleixin els requisits establerts per a tenir-hi dret en el moment de la meritació de
l’impost.
Article 4. Període impositiu i meritació de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta
adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
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3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorrateja per
trimestres i s’ha de satisfer la quota que correspongui als trimestres que resten per transcórrer
de l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En cas de baixa definitiva del vehicle l’import de la quota a exigir es prorrateja per trimestres i
es retorna la que correspon als trimestres que resten per transcórrer, exclòs aquell en què es
produeix la baixa. També s’aplica aquest prorrateig de la quota, en els supòsits de baixa temporal
per sostracció o robatori del vehicle, des del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal
en el registre públic corresponent.
5. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervé un
venedor de vehicles amb establiment obert a l'Estat per aquesta activitat, segons el que
determina l'article 33 del Reglament General de Vehicles, no es procedeix al prorrateig de deute,
però el vehicle no s'inclou al padró del següent exercici.
Les baixes temporals per transmissió regulades al paràgraf anterior tenen una durada màxima
d'un any. Vençut aquest termini el subjecte indicat en el paràgraf anterior ha de sol·licitar el
canvi de titularitat al seu nom. Quan la transferència es produeix l'any natural següent a la data
de la baixa, l'import de la quota es calcula d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.
Article 5. Règims de gestió, declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, corresponen a l'Ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació del
vehicle, sens perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s'han
pogut realitzar.
2. En el cas d'altes per primera o posteriors adquisicions de vehicles, en aquest últim cas en els
termes del segon paràgraf de l'apartat 5 de l'article 4 d'aquesta Ordenança o quan els vehicles
es reformen de manera que s’altera la seva classificació als efectes d'aquest impost, els
subjectes passius han de presentar, davant l'Ajuntament o Administració encarregada de la
gestió, en el termini de trenta dies que es compten des de la data de l'adquisició o reforma, una
declaració-liquidació, que conté els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació del tribut. S'acompanya la documentació acreditativa de la seva compra o modificació,
la Targeta d'inspecció tècnica i el Document nacional d'identitat o el Número d'identificació fiscal
del subjecte passiu.
3. Provist de la declaració-liquidació, l'interessat pot ingressar l'import de la quota de l'impost
resultant de la mateixa a l'oficina encarregada de la gestió o en qualsevol oficina de les entitats
col·laboradores en la recaptació.
Aquesta declaració-liquidació té el caràcter de provisional, fins que l'oficina encarregada de la
gestió verifica que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes
reguladores de l'impost.
4. En els supòsits de baixa, transferència o canvi de domicili que consta en el permís de circulació
del vehicle, els subjectes passius han d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al
període impositiu de l’any anterior al que es realitza el tràmit, sense perjudici de l'obligació
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d'abonar la resta de deutes pendents, i sense perjudici de les actuacions de comunicació
d’impagaments que hagi pogut efectuar l’Ajuntament o l’entitat que exerceixi les funcions de
recaptació per delegació a la Direcció General de Trànsit establertes en l’article 99.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Article 6. Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, per a la recaptació de
les quotes s’utilitzarà el sistema de cobrament periòdic mitjançant la confecció d’un padró anual.
2. El padró de l'impost, un cop aprovat, s'exposa al públic durant el termini d’un mes perquè els
interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició
al públic s'anuncia al Butlletí oficial de la província i produeix els efectes de notificació de la
liquidació a cadascun dels subjectes passius.
3. Finalitzat el període d'exposició pública es pot interposar el recurs de reposició regulat a l'article
14 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
4. Les modificacions del padró es fonamenten en les dades del Registre públic de trànsit i en la
comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de
domicili, així com de les modificacions de les característiques tècniques que puguin produir-se
en els vehicles.
5. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitza en el període de cobrament que fixa
l'Ajuntament o administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes
publicats al Butlletí oficial de la província, sense perjudici d'utilitzar a més altres mitjans de
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera: Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.
Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es puguin
concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva vigència
per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta ordenança estableix un
règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l’atorgament, s’aplicarà el règim
vigent en l’exercici del meritament de l’impost. De la mateixa manera els beneficis fiscals concedits
a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser d’aplicació a exercicis successius mantindran
la seva vigència sempre que es mantingui aquest benefici fiscal en l’ordenança vigent per l’exercici
corresponent, així com les condicions substantives i formals per al seu atorgament d’acord amb
l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent d’aplicació per cada exercici la quantia i la resta
d’elements vigents per aquell exercici, amb independència de la quantia i resta d’elements
reconeguts.
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la gestió
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tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici fiscal. En cas
d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera: La present Ordenança reguladora es completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa:
Annex: Elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la imposició dels
elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
Segona: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació
automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el següent
quadre de tarifes:
Classe de vehicle
A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys.
De menys de 8 cavalls fiscals .
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

Tarifa €
23,73
64,07
135,25
168,49
210,56

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels
vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines
autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 fins 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

33,22
52,21
156,60

B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport
de més de 9 persones.
De menys de 21 places
De 21 fins 50 places
De més de 50 places

79,49
156,60
223,05
278,80

C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i
furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a 9 persones,
vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil .
De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil
De més de 9.999 de càrrega útil

79,49
156,60
223,05
278,80

2.Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil

33,22
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De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil .
De més de 2.999 kg. de càrrega útil
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 c.c
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. .
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

52,54
156,60
8,31
8,31
14,23
28,49
56,95
113,89

2. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques contingudes al
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
es modifiqui per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 339/1990,
de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/98, de
23 de desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles.
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex
V del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
vehicles.
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra A.2) de les tarifes indicades
comprèn tant els tractors de camions com els tractors d'obres i serveis.
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil, llevat de que el vehicle
estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, que haurà de tributar com a
autobús.
7. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes i, per tant, han
de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
8. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la
potència d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.
9. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes
corresponents als tractors.
10. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes.
11. Els vehicles elèctrics que tinguin la consideració de lleuger es consideraran com a ciclomotors,
mentre que les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de
motocicletes fins a 125 cc. La resta de vehicles elèctrics tributaran en funció de la tarifa que els
pugui correspondre dintre de cada classe de vehicle
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Article 2. Bonificacions potestatives
1. S'aplica una bonificació del 100 (màxim: 100) per cent de la quota de l’impost, incrementada
o no, a favor dels titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el Reial decret
1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys (mínim: 25 anys), comptats a partir
de la data de fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera
matriculació o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de
fabricar.
Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en els apartats a i b d’aquest article els interessats
han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el Permís de circulació, la
Targeta d'inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les
mateixes.
2. S’aplica una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles
amb motor elèctric i del 30% de la quota de l’impost als titulars dels vehicles bimodals
(elèctric i gasolina o elèctric i diesel), els que utilitzin com a combustible gas natural
comprimit, d’altres gasos liquats o biogàs, validats per l’Institut Català d’Energia.
Per a poder gaudir d’aquestes bonificacions els interessats hauran d’instar la seva concessió
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i causa del benefici, acreditant la
concurrència del mateix mitjançant la documentació tècnica del vehicle o resta de medis de prova
que acreditin el dret de gaudiment de les mateixes.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO.4 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Article 1. Naturalesa i fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeix l’obtenció de la corresponent llicència d’obres
o urbanística, tant si s’ha obtingut o no l’esmentada llicència, o per a la que s’exigeix la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la
llicència o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior poden consistir en:
a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.
b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seva disposició interior com el seu aspecte
exterior.
d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes en la via pública per empreses
subministradores de serveis públics.
e) Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereix llicència urbanística.
f) Legalització de construccions i instal·lacions preexistents.
Article 2. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques
i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que són els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, tant si són o no propietaris
de l’immoble sobre el qual es realitza aquesta. A aquests efectes té la consideració de propietari
de la construcció, instal·lació o obra qui suporta les despeses o el cost de la seva realització.
2. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·liciten les
corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions responsables o
comunicacions prèvies o bé realitzen la construcció, instal·lació i obra, si aquesta no la realitza
el subjecte passiu contribuent. El substitut pot exigir del contribuent l’import de la quota tributària
satisfeta.
3. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia
el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració
expressa a aquest efecte, i el canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració fins a
partir del moment de la presentació de l’esmentada declaració. No obstant l’Administració pot
rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació .
4. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estan obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb la Hisenda pública.
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Article 3. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, a efectes de la liquidació que es regula a l’article següent. S’entén com a cost
real i efectiu el cost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra. No formen part de
la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit i impostos anàlegs, taxes i preus públics
i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb la construcció,
instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni
qualsevol altre concepte que no integra, estrictament, el cost d’execució material.
En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al
desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el
projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació
realitzades.
La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. En cap
cas la quota tributària a pagar serà inferior a 30 €.
2. La liquidació provisional a compte es practica quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan,
no havent-se sol·licitat, atorgat o denegat encara aquella, s’iniciï la construcció, instal·lació o
obra.
3. La data de meritació és la de la sol·licitud del fet imposable.
Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament
1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació. Per aquest motiu
els subjectes passius d’aquest impost estan obligats a declarar la base imposable i autoliquidar
i ingressar el deute tributari resultant de conformitat amb aquest article.
2. En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra el
subjecte passiu ha de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat pel Col·legi
oficial corresponent en aquells casos en que sigui preceptiu.
3. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major d’aquests
imports:
a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre que
aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.
b) El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals, segons es
tracti, els mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients que consten a l’annex
d’aquesta ordenança.
4. En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls establerts en la present
Ordenança, la determinació de la base imposable de la liquidació provisional a compte serà
l’import del pressupost de la instal·lació, construcció o obra.
5. L’autoliquidació a la que es fa referència en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de practicar per
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part del subjecte passiu en el moment de sol·licitar la llicència i haurà d’ingressar l’import
resultant mitjançant les entitats col·laboradores autoritzades.
El termini per efectuar l’ingrés de l’autoliquidació serà d’un mes a partir de la presentació de la
sol·licitud de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació
prèvia. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la fi del termini d’ingrés es traslladarà al
primer dia hàbil següent.
Article 5. Liquidacions definitives
1.

Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la gestió
del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, la base
imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació definitiva
corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota que correspongui.

2.

L’administració encarregada de la gestió o de la inspecció pot requerir a les persones
interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, altres documents que s’estimen
necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’Impost; els que no atenen als
requeriments formulats dins de l’esmentat termini, sense causa que ho justifiqui, incorren en les
infraccions tributàries previstes a la Llei general tributària.

3.

No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració practiqui
abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra, entre d’altres aquelles que tinguin
per objecte corregir la liquidació provisional efectuada pel contribuent o practicar la liquidació
provisional en aquells casos en que el contribuent no autoliquidi l’impost.

Article 6. Bonificacions i exempcions
No s’aplicaran més bonificacions i exempcions que les legalment establertes.1
Article 7. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost es realitza d’acord amb el que preveu la Llei general tributària,
les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que
per aquestes corresponen en cada cas, s’aplica el règim regulat en la Llei general tributària i en les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera: La present Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
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es completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa:
Annex: Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
Segona: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació
automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
Nota:
. Es poden establir bonificacions en funció d’obres d’especial interès o utilitat municipal (fins al 95 per 100), incorporació
a l’obra d’elements d’estalvi energètic (fins al 95 per 100), obres vinculades a plans de foment de les infraestructures (fins
al 50 per 100), construccions d’habitatges en règim de protecció oficial (fins al 50 per 100), obres amb supressió de
barreres arquitectòniques (fins al 90 per 100).
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ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ
DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3,86 (màxim 4) per cent.
Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable
EDIFICACIÓ. Edificacions de nova planta i addicions i obres de reforma i rehabilitació.
Tipologia

Preu de referència

1.- Ascensor.

4.873,50 € /m2
2.- Arquitectura monumental. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres,
Auditoris. Sales de cinema.
2.1.- OBRA NOVA
2.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
2.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
2.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
2.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
2.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
2.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
2.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de
façana).
2.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments.
(Aplicat a la superfície de façana).
3.- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.
3.1.- OBRA NOVA
3.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
3.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
3.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
3.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
3.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
3.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
3.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de
façana).
3.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments.
(Aplicat a la superfície de façana).
4.- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4*. Centres d’ investigació i laboratoris
universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, Aeroports i terminals de
transport. Facultats i escoles universitàries. Saunes.
4.1.- OBRA NOVA
4.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.

1.754,46 € /m2
1.608,24 € /m2
1.462,05 € /m2
1.315,83 € /m2
1.023,42 € /m2
731,01 € /m2
438,60 € /m2

1.637,49 € /m2
1.501,04 € /m2
1.364,58 € /m2
1.228,11 € /m2
955,20 € /m2
682,29 € /m2
409,37 € /m2

1.520,52 € /m2
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4.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
4.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
4.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
4.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
4.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
4.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de
façana).
4.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
5.- Edificis de jutjats. Laboratoris d’ anàlisi. Palaus d’ exposicions i
congressos.
5.1.- OBRA NOVA
5.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
5.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
5.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
5.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
5.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
5.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
5.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de
façana).
5.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
6.- Aparhotel i residències. Cementiris . Centres de culte. Clubs socials amb
serveis. Edificis administratius. Edificis de serveis públics. Hotels de 3*
6.1.- OBRA NOVA
6.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
6.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
6.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
6.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
6.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
6.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
6.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de
façana).
6.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
7.- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alts equipaments. Edificis d’
oficines. Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2*. Laboratoris industrials.
Locals bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportius i d’ oci.
Restaurants i cafeteries. Habitatges unifamiliars de mes de 200m2.
7.1.- OBRA NOVA
7.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
7.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
7.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
7.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
7.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
7.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.

1.393,81 € /m2
1.267,11 € /m2
1.140,39 € /m2
886,97 € /m2
633,54 € /m2
380,12 € /m2

1.403,57 € /m2
1.286,60 € /m2
1.179,38 € /m2
1.049,48 € /m2
818,75 € /m2
584,82 €/m2
350,88 € /m2

1.286,60 € /m2
1.179,38 € /m2
1.072,17 € /m2
964,94 € /m2
750,51 € /m2
536,07 € /m2
321,65 € /m2

1.169,64 € /m2
1.072,17 € /m2
974,70 € /m2
877,23 € /m2
682,29 € /m2

42

7.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de
façana).
7.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
8.- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i pensions.
Hotels d’ 1*. Llars d’ infants i parvularis. Piscines cobertes. Habitatges
unifamiliars de mes de 150m2 i de menys de 200m2.
8.1.- OBRA NOVA
8.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
8.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
8.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
8.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
8.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
8.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
8.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
8.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
9.- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i escorxadors.
Sales d’ usos múltiples. Habitatges unifamiliars entre 40 fins a 150m2.
9.1.- OBRA NOVA
9.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
9.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
9.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
9.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
9.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
9.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
9.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de
façana).
9.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
10.- Habitatge plurifamiliar o col·lectiu. Vestidors.
10.1.- OBRA NOVA
10.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
10.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
10.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
10.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
10.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
10.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
10.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
10.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
11.- Edificis d’ aparcaments. Locals i magatzems comercials sense ús. Pistes
poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial.

487,35 € /m2
292,41 € /m2

1.052,67 € /m2
964,94 € /m2
877,23 € /m2
789,50 € /m2
614,05 € /m2
438,60 € /m2
263,16 € /m2

935,70 € /m2
857,73 € /m2
779,76 € /m2
701,78 € /m2
545,82 € /m2
389,88 € /m2
233,93 € /m2

818,75 € /m2
750,51 € /m2
682,29 € /m2
614,05 € /m2
477,59 € /m2
341,13 € /m2
204,68 € /m2
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11.1.- OBRA NOVA
11.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
11.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
11.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
11.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
11.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
11.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
11.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
11.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
12.- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials , tallers i fàbriques.
Garatges. Graners o granges. Quadres estables.
12.1.- OBRA NOVA
12.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
12.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
12.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
12.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
12.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
12.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
12.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
12.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
13.- Magatzems , naus industrials, casetes d’eines, petites construccions
agrícoles
13.1.- OBRA NOVA
13.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
13.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
13.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
13.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
13.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
13.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
13.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de
façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
13.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
14.- Coberts.
14.1.- OBRA NOVA
14.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici.
14.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
14.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
14.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
14.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les façanes.
14.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
14.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació
de

701,78 € /m2
643,29 € /m2
584,82 € /m2
526,34 € /m2
409,37 € /m2
292,41 € /m2
175,44 € /m2

584,82 € /m2
536,07 € /m2
487,35 € /m2
438,60 € /m2
341,13 € /m2
243,66 € /m2
146,19 € /m2

409,37 € /m2
375,26 € /m2
341,13 € /m2
307,02 € /m2
238,80 € /m2
170,56 € /m2
102,33 € /m2

350,88 € /m2
321,65 € /m2
292,42 € /m2
263,16 € /m2
204,68 € /m2
146,19 € /m2
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façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
14.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

87,71 € /m2

URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL.
Tipologia
1.- Piscines (sense cobrir).
2.- Parcs i jardins.
3.- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. Graderies.
Obres d’ urbanització.
4.- Estacionaments en superfície. Paviments d’ asfalt. Tanques i murs.
Urbanització bàsica. (*)
5.- Urbanització complementària. (**). Paviments amb drenatge.
6.- Condicionament de terreny.
7.- Estesa de línia elèctrica soterrada
8.- Estesa de línia elèctrica per façana
9.- Estesa de línia elèctrica aèria
Suport de formigó de línia elèctrica aèria
Suport metàl·lic de línia elèctrica aèria

Preu de referència

536,07 € /m2
194,94 € /m2
146,19 € /m2
107,21 € /m2
48,72 € /m2
24,36 € /m2
28,32 € /m2
16,99 € /m2
11,32 € /m2
1.132,77 € /m2
2.038,98 € /m2

(*) Urbanització bàsica:
Moviment de terres
Xarxa de clavegueram
Xarxa d’ aigua
Xarxa d’ electricitat
Telecomunicacions

15%
35%
15%
20%
15%

Pavimentació
Voreres
Enllumenat
Jardineria i mobiliari urbà

50%
25%
10%
15%

(*) Urbanització complementària:

Article 3. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
Es podrán aplicar les següents bonificacions a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que no són aplicables simultàniament:
a) Gaudiran d’una bonificació de fins al 95% prèvia la sol.licitud de l’interessat, les construccions,
instal·lacions i obres que siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de
l’ocupació.
El criteri d’aplicació del percentatge de bonificació de l’ICIO serà establert pels serveis tècnics
segons el grau de restauració, rehabilitació i conservació, amb observància dels criteris del catàleg
de façanes i cases de l’Ajuntament de Montblanc.
A aquests efectes, sense caràcter exclusiu, podran ser declarades d'interès per concorre les
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circumstàncies culturals, històriques i artístiques previstes a l'article 103.2 a) del TRLRHL i obtenir la
bonificació de la quota, les obres destinades a:
1. Immobles inclosos a l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, per concórrer circumstàncies
històric-artístiques i culturals, en els següents termes:
a) Obres i instal·lacions en edificis declarats monuments d'interès nacional (BCIN),
segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
b) Obres i instal·lacions en edificis catalogats d'interès local (BCIL), segons la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
2. Immobles inclosos en l'àmbit d'aplicació del Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del
Centre Històric del municipi de Montblanc, per concórrer circumstàncies històrico-artístiques i
culturals, en els següents termes:
a) Obres i instal·lacions catalogades com a rehabilitació, comprenent el conjunt
d'obres de caràcter general que, sense modificar la configuració arquitectònica global
d'un edifici o d'un habitatge, en milloren la qualitat pel que fa a les condicions de
seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica.
b) Qualsevol tipus d'obres i instal·lacions de reforma i millora.
3. Altres immobles amb una antiguitat, acreditada pel subjecte passiu mitjançant certificacions
registrals, notarials o cadastrals, superior a 100 anys, o altres immobles o edificis singulars com
molins, masies o masos, per concórrer circumstàncies històrico-artístiques i culturals, en els
següents termes:
a) Obres i instal·lacions catalogades com a rehabilitació, comprenent el conjunt
d'obres de caràcter general que, sense modificar la configuració arquitectònica global
d'un edifici o d'un habitatge, en milloren la qualitat pel que fa a les condicions de
seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica.
b) Qualsevol tipus d'obres i instal·lacions de reforma i millora
1. Immobles inclosos en nuclis de població aïllada o Pedanies del municipi Montblanc, per
concórrer circumstàncies socials i histórico-artístiques, en els següents termes:
a) Obres i instal·lacions catalogades com a rehabilitació, comprenent el conjunt
d'obres de caràcter general que, sense modificar la configuració arquitectònica global
d'un edifici o d'un habitatge, en milloren la qualitat pel que fa a les condicions de
seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica.
b) Qualsevol tipus d'obres i instal·lacions de reforma i millora.
2. Locals d’activitats econòmiques en l'àmbit d'aplicació del Pla Especial de Reforma Interior i de
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Protecció del Centre Històric del municipi de Montblanc, per concórrer circumstàncies socials i
de foment de l’ocupació, en els següents termes:
a) Qualsevol tipus d'obres i instal·lacions de reforma i millora.
b) Una bonificació del 35% per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres en què
s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta
bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, la
bonificació a què es refereix el paràgraf a) anterior.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació cal que es doni una de les dues condicions següents:
a) Energia solar tèrmica: aquesta instal·lació haurà de donar servei com a mínim al 50 per
cent de la demanda d’aigua calenta sanitària de l’edifici.
b) Energia solar fotovoltaica: aquesta instal·lació haurà d’incorporar en energia elèctrica,
com a mínim, l’equivalent energètic per a cobrir el 50 per cent de la demanda d’aigua calenta
sanitària de l’edifici.
Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, l’interessat caldrà que la sol·liciti,
prèviament al meritament de l’Impost, i que acompanyi un projecte tècnic en el qual es detallin les
condicions i paràmetres anteriors, i s'acrediti que els equips que s’instal·lin disposin de la
corresponent homologació de l’administració competent.
No serà d’aplicació la bonificació en els casos d'instal·lació obligatòria per llei (general o específica).
La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les
bonificacions a què es refereixen els paràgrafs a) anterior.
c) Una bonificació de 35% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als
habitatges de protecció oficial.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les
bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
Per a gaudir d’aquesta bonificació que és de caràcter pregat, caldrà que l’interessat la sol·liciti
prèviament al meritament de l’Impost tot acompanyant la documentació acreditativa de la
qualificació de VPO en els termes regulats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, al Decret 157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix el règim dels
habitatges de protecció oficial.
El gaudi d’aquesta bonificació estarà, en tot cas, supeditat a l’obtenció de la qualificació definitiva,
per la qual cosa l’Ajuntament, si escau, procedirà a efectuar les regularitzacions tributàries
procedents.
e) Una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin
les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, sempre que aquestes condicions no resultin
d’obligatori compliment.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les
bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
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No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 4.-

La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO.5 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 1. Fonamentació jurídica de l’impost.
Aquest text s'aprova en exercici de la potestat reglamentària reconeguda als ens locals, -en la seva
qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial-, en els articles. 4.1. a), b) i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, facultat específica dels articles 15.2 i
59.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que s'estableix en els articles 104 a 110 d'esmentat
text refós.

Article 2. Naturalesa i fet imposable.
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i
directe, el fet imposable del qual és l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa
urbana i que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de
la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys
esmentats al llarg d’un període màxim de 20 anys. Per a considerar-los de naturalesa urbana s’ha
d’atendre el que s'estableix en la regulació de l'impost sobre béns immobles, amb independència
que els terrenys estiguin integrats en béns immobles classificats com de característiques especials
o que estiguin o no considerats com a tals en el Cadastre o en el Padró corresponent a béns
d’aquesta naturalesa.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior pot consistir en:
a) Un negoci jurídic mortis causa.
b) Un negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.

Article 3. Actes no subjectes.
No estan subjectes a l’impost:
a) L’increment de valor que experimenten els terrenys que tenen la consideració de rústics als
efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de
valor que experimenten els terrenys que tenen la consideració d’urbans, als efectes de
l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no inclosos d'aquesta
manera al Cadastre o al padró de l’impost.
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b) Els increments que es posen de manifest a conseqüència d'aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, d’adjudicacions que a favor seu i es
realitzen en pagament d’aquestes aportacions i de transmissions que es facin als cònjuges
en pagament de les seves possessions comunes. Tampoc es produeix la subjecció a l'impost
en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
c) L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada a
conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de
naturalesa indivisible.
d) Els increments que es posen de manifest amb ocasió de les adjudicacions als socis
d'immobles de naturalesa urbana dels quals és titular una societat civil que opta per la seva
dissolució amb liquidació conforme al règim especial previst en la disposició transitòria 19a.
de la Llei 35/2006, reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en
redacció donada per la Llei 26/2014, de 27 de novembre.
e) L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor
dels seus socis cooperativistes.
f)

Les transmissions de terrenys en 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 23 del text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana,
aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als
terrenys que ha aportat, l'excés d'adjudicació sí que estarà subjecte a l’Impost.

g) La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, per
defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel qual es va constituir.
h) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals
resulta aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat
o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aporten a l'empara del
que preveu l'article 87 i la disposició addicional segona de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'impost sobre societats, quan no estan integrats en una branca d'activitat.
i)

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
50

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.
j)

Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana fetes per una entitat de crèdit a favor
d'una societat per a la gestió d'actius, sempre que els esmentats immobles han 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.

k) 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.
l)

Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària a entitats participades directament o
indirectament per dita Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o
drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o
a conseqüència d’aquesta.

m) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per
aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a què es
refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
n) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els esmentats fons
d'actius bancaris 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.
o) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzen 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.
p) Les transmissions de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acredita la
inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les
dates de transmissió i adquisició.
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El subjecte passiu ha de declarar la transmissió, així com aportar els títols que
documenten la transmissió i l’adquisició. Per constatar la inexistència
d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del terreny es
pren en cada cas el més gran dels valors següents: el que consta en el títol que
documenta l’operació o el comprovat per l’Administració tributària, sense que
s’hi puguin computar les despeses o tributs que graven les operacions.
Quan es tracta de la transmissió d’un immoble en què hi ha sòl i construcció,
s’ha de prendre com a valor del sòl el que resulta d’aplicar la proporció que
representa, en la data de meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny
respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s’ha d’aplicar tant al valor
de transmissió com, si s’escau, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’han d’aplicar les regles
del paràgraf anteriors prenent, si s’escau, pel primer dels dos valors a comparar
assenyalats anteriorment, el declarat en l’impost sobre successions i donacions.
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat,
per al còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest
l’increment de valor dels terrenys, no s’ha de tenir en compte el període anterior
a la seva adquisició. El que disposa aquest paràgraf no ha de ser aplicat en els
supòsits d’aportacions o transmissions de béns immobles que resulten no
subjectes en virtut del que es disposa en els altres apartats d’aquest article.

Article 4. Exempcions.
1. Estan exempts de l’impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència dels actes
següents:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Historicoartístic, o han estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que
s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acrediten que han realitzat a càrrec seu obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
c) Les transmissions fetes per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de
l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recau sobre aquest habitatge, contretes amb entitats de crèdit o
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qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitza l'activitat de concessió de
préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorren els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per a tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge,
d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumeix
el compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprova el contrari, s’ha
de girar la liquidació tributària corresponent.
A aquest efecte, es considera habitatge habitual el que està definit com a tal a l’article 41 bis de
Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda
de las persones físiques.
El concepte d'unitat familiar és el que es defineix a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquest efecte, s'equipara el
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
2. També estan exempts de l’impost els increments de valor quan l'obligació de satisfer-lo recau
sobre les següents persones o entitats:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertany el municipi, així
com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les
comunitats autònomes i entitats locals.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s'integra el
municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als
organismes autònoms de l'Estat.
c) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits
establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10
d'octubre.
Per a gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades han de comunicar a
l'Ajuntament l‘opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què s'ha
produït el fet imposable d'aquest impost.
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d) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades
pel text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per
Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
e) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys afectes a
aquestes concessions.
f)

La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats al favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o convenis
internacionals.

Article 5. Subjectes passius.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual
es constitueix o transmet el dret real que es tracta.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que transmet el terreny, o que constitueix o
transmet el dret real que es tracta.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, té la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4
de la Llei general tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueix o transmet el
dret real que es tracta, quan el contribuent és una persona física no resident a Espanya.

Article 6. Successors i responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigeixen als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària.

Article 7. Base imposable.
1. La base imposable de l’impost està constituïda per l'increment real de valor dels terrenys de
naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un
període màxim de vint anys.
2. Quan el terreny ha estat adquirit pel transmitent per quotes o porcions en dates diferents, es
consideren tantes bases imposables com dates d'adquisició, establint-se cada base de la següent
forma:
a) Es distribueix el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada data.
b) A cada part proporcional, s'aplica el percentatge d'increment corresponent al període respectiu
de generació de l'increment de valor.
3. El valor del terreny en el moment de la meritació és el que s'estableix en les següents regles:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació és el que
tenen determinat en aquest moment a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan aquest valor és conseqüència d'una ponència de valors
que no reflecteix modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a
l'aprovació de la citada ponència, es pot liquidar provisionalment l’impost
conformement a aquest valor. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’ha
d’aplicar el valor dels terrenys una vegada s'ha obtingut conforme als
procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixen, referit a la data de la
meritació. Quan aquesta data no coincideix amb la d'efectivitat dels nous valors
cadastrals, aquests valors s’han de corregir aplicant els coeficients
d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte en les lleis de
pressupostos generals de l'Estat.
Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble
de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no té
determinat el valor cadastral, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el
referit valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment de la
meritació.
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b) En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors
dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en
l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels
preceptes següents:
i. El valor de l’usdefruit temporal es considera proporcional al valor dels béns, a raó
del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai pugui excedir el 70 per
cent.
ii. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat
augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit
mínim del 10 per cent del valor total.
iii. Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
iv. El valor dels drets reals d'ús i habitació és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del
valor del terreny sobre el qual s'han d’imposar, les regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
v. El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el
valor de l'usdefruit, ús o habitació i el valor cadastral del terreny.
vi. Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’han d’imputar pel capital, preu o
valor que les parts han pactat en constituir-los, si és igual o major que el que resulta
de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest darrer si
aquell preu fos menor. En cap cas el valor així imputat no ha de ser superior al que
tenen determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'impost sobre béns
immobles.
c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real
de superfície, el valor de referència és la part del valor cadastral que resulta del mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulta d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
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En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, cal atenir-se, per tal
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el
planejament vigent.
d) En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor de referència és la part del preu just que
correspon al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos
inferior; en aquest cas preval aquest últim sobre el preu just.
e) En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de
Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui
la facultat de disposar dels béns; en aquest darrer supòsit, cal liquidar l'impost pel domini
ple.
4. La base imposable es calcula aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació el
coeficient que correspon segons el període de generació de l’increment de valor, i que correspon,
per a cada període de generació, el màxim actualitzat vigent, d'acord amb 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. En el cas que les lleis de pressupostos generals de l'Estat, o una altra norma dictada a aquest
efecte, procedeixin a la seva actualització, s'entendran automàticament modificats, facultant-se a
l'Alcalde per a, mitjançant resolució, donar publicitat als coeficients que resultin aplicables.
5. Quan, a instància del subjecte passiu, es constata que, seguint les regles de valoració establertes
apartat p de l’article 3 d’aquest ordenança, l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de
la base imposable determinada d’acord amb el previst al paràgraf anterior, es pren com a base
imposable l’import de l’increment de valor, obtingut per la diferència entre el preu de transmissió i
el d’adquisició del terrenys.

Article 8. Tipus de gravamen, quota íntegra i quota líquida.
1. El tipus de gravamen és del 26,30 per 100.
2. La quota íntegra resulta d’aplicar sobre la base imposable del tribut el tipus de gravamen.
3. La quota líquida resulta d’aplicar sobre la quota integra les bonificacions establertes en aquesta
ordenança.

Article 9. Bonificacions.
1. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i
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en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini sobre els terrenys
que afectin 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 aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figura empadronat el causant.
No obstant, s'entén que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació,
quan la baixa en el padró ha estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com
l’habitatge habitual, sempre i quan es troben situats al mateix edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació cal que l'immoble adquirit, en el moment
de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.

Article 10. Període de generació i meritació.
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós sia lucratiu, entre vius o per causa
de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data
en què té lloc la constitució o la transmissió.
2. Quan es declara o es reconeix per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la
nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny
o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest terreny, el subjecte passiu té
dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït
efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser
ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han d'efectuar
les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el
contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment
de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no procedeix cap devolució.
Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no escau la devolució
de l'impost pagat i es considera com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, es
considera l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.
En els actes o els contractes en els quals hi ha alguna condició, la seva qualificació s’ha de fer
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d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si és suspensiva, l'impost no es liquida
fins que aquesta condició no es compleix. Si la condició és resolutòria, l'impost s’exigeix, a reserva,
quan la condició es compleix, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.
3. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava
l'impost. Per a la seva determinació hom pren els anys complets transcorreguts entre la data de
l'anterior adquisició del terreny de què es tracta o de la constitució o transmissió igualment anterior
d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest terreny i la data de realització del nou fet
imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas que el període de generació és inferior a
un any, es prorrateja el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir,
sense tenir en compte les fraccions de mes. A aquests efectes es considera com a data de la
transmissió:
a)

En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es
tracta de documents privats, la de la presentació davant l'Ajuntament.

b) En les transmissions mortis causa, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d'adjudicació
que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta d'ocupació en aquells supòsits d'urgent
ocupació dels béns afectats i, el pagament o consignació del preu just en aquells supòsits
tramitats pel procediment general d'expropiació.
e) En els supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposa una altra cosa, per al càlcul del
període de generació de l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió
del terreny, es pren com a data d’adquisició, als efectes del que es disposa en el paràgraf
anterior, aquella data en què es va produir l’anterior meritació de l’impost.

Article 11. Col·laboració i cooperació interadministrativa.
A l'efecte de l'aplicació de l'impost, en particular en relació amb el supòsit de no subjecció previst a
la lletra p) de l'article 3 d’aquesta ordenança i a la determinació de la base imposable mitjançant la
consideració dels valors reals d’adquisició i transmissió de l’immoble, l’Ajuntament pot subscriure
convenis d'intercanvi d'informació i de col·laboració amb la resta d’administracions tributàries.

Article 12. Comprovació de valors.
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L’administració ha de comprovar els valors d’adquisició i de transmissió declarats pels obligats
tributaris quan no són els cadastrals i es presumeix que no s’han determinat en condicions de lliure
mercat. Es considera especialment que els valors no s’han determinat en condicions de lliure mercat
quan els declarats deriven d’aportacions d’immobles a societats de capital, entitats sense ànim de
lucre i ens sense personalitat jurídica, i també quan es posen de manifest en transaccions entre
parts vinculades d’acord amb l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de
societats. En aquests casos es consideren les transmissions com actes de comprovació prioritària
a efectes del tribut.

Article 13. Recàrrecs d’extemporaneïtat.
1.Si la presentació de la declaració s’efectua un cop transcorregut el termini previst a l'article
següent, sense requeriment previ de l'Ajuntament, s’han d’aplicar els recàrrecs següents:
a) Un 1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada mes complet de retard amb que

es presenti la declaració respecte al termini establert per a la presentació. En aquests
supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
b) Un 15 per cent quan s’efectua després dels 12 mesos següents al venciment del termini
legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període
transcorregut des de l’endemà al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini
establert per a la presentació fins al moment en què es presenta la declaració.
c) L'import d'aquests recàrrecs es reduirà un 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de
l'import restant del recàrrec i del total del deute de de la liquidació practicada per
l'Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en
el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.
Article 14. Gestió de l’impost.
1. L’impost s’exigeix pel règim de declaració. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant
l'Ajuntament la corresponent declaració tributària. Aquesta declaració s’ha de presentar en els
següents terminis, a comptar des de la data en què es produeix la meritació de l'impost:
a) Quan es tracta d'actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracta d'actes mortis causa, el termini és de sis mesos prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu. Perquè pugui estimar-se la sol·licitud de pròrroga per
l'Administració Tributària, la sol·licitud ha de presentar-se abans que finalitzi el termini inicial
de sis mesos.
2. La declaració ha de contenir tots els elements de la relació tributària que siguin imprescindibles
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per a practicar la liquidació procedent i, en tot cas, els següents:
a) Nom i cognoms o raó social del contribuent, o, si s’escau, del substitut del contribuent,
número d’identificació fiscal del subjecte passiu, i els seus domicilis, així com les mateixes
dades dels altres intervinents en el fet, acte o negoci jurídic determinant de la meritació de
l'impost.
b) Si s’escau, nom i cognoms del representant del subjecte passiu davant l'Administració
Municipal, número d’identificació fiscal del representant, així com el seu domicili.
c) Lloc i notari que autoritza l'escriptura, número de protocol i data d'aquesta.
d) Situació física i referència cadastral de l'immoble.
e) Participació adquirida, quota de copropietat.
f)

Si s’escau, sol·licitud de beneficis fiscals que es consideren procedents.

3. En el cas de les transmissions mortis causa, s’ha d’acompanyar a la declaració la següent
documentació:
a) Còpia simple de l'escriptura d’acceptació de l’herència o de la declaració d’hereus ab
intestato, si n'hi hagués.
b) Còpia de la declaració o autoliquidació presentada a l'efecte de l'impost sobre successions i
donacions.
4. Si l’interessat sol·licita la no subjecció al tribut per inexistència d’increment de valor, ha de
declarar la transmissió, així com aportar els títols que documenten l’adquisició i la transmissió.
5. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes
passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 5.1 d'aquesta Ordenança, sempre que
s'hagin produït per negoci jurídic inter vivos, el donant o la persona que constitueix o que
transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 5.1, l'adquirent o la persona a favor de
la qual es constitueix o es transmet el dret real de què es tracti.
6. A manca de presentació en termini de la declaració, l’Administració tributària pot iniciar el
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procediment de liquidació de l’impost mitjançant la informació aportada per les comunicacions
efectuades pels notaris. Aquesta forma d’inici del procediment no exclou les sancions que poden
correspondre a l’obligat tributari per incompliment del deure de declarar.
7. Les liquidacions de l'impost que practica l'Ajuntament s’han de notificar als subjectes passius amb
indicació del termini d'ingrés, expressió dels recursos procedents i altres requisits legals i
reglamentaris.
8. Les notificacions de les liquidacions i resta d’actes de comunicació s'han de practicar en el domicili
assenyalat en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar personalment, amb caràcter
general, al mandatari portador de la declaració.
9. L'ingrés del deute resultant de les liquidacions emeses per l’Administració s’ha de fer dins dels
terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general tributària.

Article 15. Règim sancionador.
1. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una infracció tributària
tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, s’ha de sancionar segons disposa l'esmentat
article.
2. La resta d'infraccions tributàries que es poden cometre en els procediments de gestió, inspecció
i recaptació d'aquest impost es tipifiquen i sancionen d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i normativa concordant.

Disposició addicional única.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s’entén que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeix la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final única.
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Aquesta Ordenança comença a regir l’endemà de la seva publicació i continua vigent mentre no se
n'acorda la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats resten
vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO.5 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA, modificada per Acord del Ple de l’Ajuntament de
Montblanc de 5 de maig de 2022, vigent des de 2 de juliol de 2022.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.6 - CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que preveuen els articles 15, 34.3 i 58 de del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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.
Article 2. Fet imposable
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.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.
Article 3. Consideració d’obres i serveis municipals
.A l’efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els
següents:
a) Els que realitzi o estableixi aquest Ajuntament dins del seu àmbit de competència per atendre
les seves finalitats. 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 el capital social dels quals aquest
Ajuntament fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
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 per raó dels quals s’hagin establert.
Article 4. Imposició i ordenació de contribucions especials
L’Ajuntament podrà acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials, entre altres, i
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sempre que aquestes produeixin un benefici especial o augment de valor dels béns dels subjectes
passius:
a)
Per l'obertura de carrers i places i la pavimentació de les calçades.
b) Per la instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de xarxes de
clavegueres i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades i per
la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües
per al proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.
m) Per la realització, l'establiment o ampliació d’altres obres o serveis municipals, quan de les
mateixes derivi un benefici o augment de valor dels béns dels subjectes passius.
Aquesta relació és a títol enunciatiu i no limitatiu.
Article 5. Subjectes passius
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres
o per l'establiment o ampliació dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
2. A l’efecte del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones beneficiades
especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres, establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis,
a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin
la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d'utilitzar.

65

Article 6. Identitat dels subjectes passius
1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius, l’Ajuntament investigarà les dades que
consten als seus registres fiscals. A tal efecte, les contribucions especials han de recaure
directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareixen com a propietàries
d’immobles al padró de l’Impost sobre béns immobles o com a titulars d'explotacions o negocis
a la matrícula de l’Impost sobre activitats econòmiques, sense perjudici, en ambdós casos, de
la diferent titularitat que puguin acreditar els interessats mitjançant l’aportació del document que
contingui el títol corresponent, en la data en què s'acabin les obres o en la data en què s'iniciï la
prestació del servei.
En cas d’insuficiència de dades o de situació dubtosa, es liquidaran les contribucions especials
directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat
com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil, com a titulars
de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acabin o en
la data en què comenci la seva prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris
facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació
en la comunitat, per tal de procedir a la liquidació de les quotes individuals. Si no es fa així,
s’entendrà acceptat el fet que es liquidi una quota única, de la distribució de la qual se n'ocuparà
la mateixa comunitat.
Article 7. Base imposable
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per
cent del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d’obres, plans i
programes tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis.
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.
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que
s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
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.
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3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real
resulta major o menor que el previst, hom prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
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, es 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, s’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. S’exceptua el
cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu.
En aquest cas es procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 10 d'aquesta
ordenança general.
Article 8. Ponderació en la determinació de la base imposable
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, que representi 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 9. Exempcions i bonificacions
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que
estableixin disposicions amb rang de llei, o tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix l'apartat anterior,
així ho faran constar davant de l’Ajuntament, amb menció expressa del precepte que empara el
seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que
haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions, no es
podran distribuir entre els altres subjectes passius.
Article 10. Quota tributària
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint
en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles següents:
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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.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre
les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la
quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que
aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització
total.
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.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis municipals,
s’atorgués una subvenció o auxili econòmic a qui tingués la condició de subjecte passiu de les
contribucions especials exaccionades per aquesta raó, l'import d'aquesta subvenció es
destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L'excés, si
n'hi haguès, s'aplicarà a reduir, proporcionalment, la quota de la resta de subjectes passius.
Article 11. Mòduls de repartiment
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o
seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici
per als interessats, totes les parts del projecte corresponent es consideraran en conjunt als
efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no
s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada
contribuent.
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.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es
consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les
façanes immediates.
4. En el cas que l’import de les contribucions especials es repartís tenint en compte la seva
superfície, aquesta s’entendrà referida a la superfície que ocupa en planta pel que fa a
edificacions. Es podrà optar per aplicar superfície de parcel.la quan es tracti d’immobles que
comptin amb zona enjardinada, celobert o similar, respectant en tot cas, es principis d’igualtat i
justícia distributiva.
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Article 12. Meritació
1. Les contribucions especials es meriten en el moment que les obres s'hagin realitzat o comenci
la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà per a cada un
dels subjectes passius quan s’executen les obres corresponents a cada tram o fracció de l'obra.
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 per endavant 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 es va exigir la bestreta
corresponent.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a l’efecte de
determinar la persona obligada al pagament, 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 la meritació, 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, aquest Ajuntament podrà dirigir l'acció per al cobrament
contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient esmentat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del
servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament
a compte, els pagaments que s’hagin hagués realitzat com a bestreta. Aquesta determinació
definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de
l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de la meritació 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 la 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. Acords d’imposició i d’ordenació
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part de l’Ajuntament de
l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de
pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins que no s'hagi aprovat
l’ordenació concreta d’aquestes.
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3. L'acord d'ordenació, serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previst 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.
4. Una vegada adoptats els acords d’imposició i l'acord concret d'ordenació de contribucions
especials, i després de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran
individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixen i, en el seu defecte, per
edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà
versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de
satisfer les persones beneficiades especialment, o les quotes assignades.
Article 14. Obres o serveis supramunicipals
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o
l'establiment o ampliació de serveis i sempre que s’imposin contribucions especials,
s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets
d'imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitza les obres o estableix o amplia els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de
les contribucions especials, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat
d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que
s'escaiguin.
Article 15. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
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. Fraccionaments i ajornaments
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, haventse de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les
quantitats ajornades.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import
total de la quota tributària que li correspongui.
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.
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4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
5.

D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la
seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a
tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar
els pagaments que considerin oportuns.

6. En allò no previst expressament en aquest article és d’aplicació supletòria el regulat a
l’Ordenança Fiscal General del municipi, en matèria de fraccionaments i ajornaments, i en tot
cas allò regulat a l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
7. No obstant el disposat en els apartats anteriors, en el cas de delegar-se la recaptació en
voluntària i/o executiva en BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme autònom de la Diputació de
Tarragona, regiran en aquesta matèria les disposicions contingudes a l’Ordenança General de
liquidació, inspecció, comprovació i recaptació dels ingressos de dret públic de l’organisme
autònom de gestió d’ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
8. No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament
que haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui
l’ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que
el pagament total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 17. Col·laboració ciutadana: Associació Administrativa de Contribuents
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 18. Quòrum de constitució
Per a la vàlida constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix
l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin,
com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
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Article 19. Infraccions i sancions
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 la resta de normativa
aplicable.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes o facin
remissió a la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris als quals es remeten.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO.7 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
Article 1. Disposicions generals.
De conformitat amb el que disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i articles 24.1.C i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per la utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals,
a favor d'empreses explotadors de serveis de subministrament que resultin d'interès general o
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, la qual s'ha de regir per la present
Ordenança fiscal, les disposicions de la qual, s'atenen a allò que preveuen els articles 15 al 19,
ambdós inclosos, del esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït
en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per prestar els serveis de subministrament.
2. La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per la
prestació d'un servei sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el sòl, subsòl o
vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats en els apartats anteriors, els de
subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, televisió per cable i altres mitjans de
comunicacions o serveis de qualsevol tipus que requereixin l'existència de xarxes.
4. No s'inclou en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de telefonia mòbil,
ni tampoc els serveis de telefonia fixa quan l’empresa explotadora no sigui titular de la xarxa.
5. Es consideren prestats dins del terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa,
depenen de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del vol, sòl o subsòl de la via
pública, inclòs aquells serveis que, prestats dins el terme municipal, els subjectes passius
percebin les seves contraprestacions econòmiques en altres termes municipals.
Article 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a
les quals es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, titulars de 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, tal com els de subministrament d'aigua, gas,
electricitat, telefonia fixa i altres anàlegs, així com les empreses o entitats que exploten
xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol
altre tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
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A aquests efectes, s'inclou entre les empreses explotadores d'aquests serveis, les empreses
distribuïdores i comercialitzadores d'aquests.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passiu les empreses
o entitats explotadores a les que fa referència l'apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s'efectuen els subministraments com si, no sent
titulars d'aquestes, ho són per dret d'ús, accés o interconnexió a les mateixes.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidaria o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general
tributària.
2. Els deutes i responsabilitats pel pagament de la taxa derivada de l'exercici d'explotacions i
activitats econòmiques pels subjectes passius, seran exigibles als qui els succeeixin per
qualsevol concepte en la respectiva titularitat, de conformitat amb el que disposen els articles
39 i 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui el titular de la xarxa que ocupa el sòl, vol o subsòl de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d'ingressos bruts
procedents de la facturació que s'obtingui en el terme municipal, amb la especialitat
assenyalada en l'article 2, apartat 5.
2. Quan per la utilització privativa o l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat anterior,
el subjecte passiu hagi d'utilitzar xarxes alienes, la base imposable de la taxa estarà
constituïda per la xifra d'ingressos bruts obtinguts en el terme municipal, amb l'especialitat
assenyalada a l'article 2, apartat 5, minorada en les quantitats que hagi d'abonar al propietari
de la xarxa per l'ús d'aquesta.
3. A l'efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, sent imputables a cada subjecte passiu, hagin estat obtinguts pels
mateixos com a contraprestació pels serveis prestats en el terme municipal, en
desenvolupament de l'activitat ordinària, excloent-se els ingressos originats per fets o
activitats extraordinàries.
A títol merament enunciatiu i no limitador, tenen la consideració d'ingressos bruts les
facturacions pels conceptes següents:
a) Subministrament o serveis d'interès general, propis de l'activitat de l'empresa o entitat 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-se els enllaços a la xarxa, posada
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en funcionament, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels
comptadors o instal·lacions propietat de l'empresa.
c) Lloguers, cànons o drets d'interconnexió percebuts d'altres empreses subministradores de
serveis que utilitzen la xarxa de l'empresa o entitat que té la condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels comptadors, o altres mitjans
utilitzats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos derivats de la facturació realitzada 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.
5. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses o
entitats puguin percebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que hagin d'incloure's com ingressos bruts
definits en l'apartat 3.
c) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altre de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l'empresa o entitat en relació a l'immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part dels seu patrimoni.
6. Els ingressos a que es refereix l'apartat 3 d'aquest article es minoraran exclusivament amb:
a) Les partides incobrables i els saldos de dubtós cobrament determinats de conformitat amb
el que disposa la normativa reguladora de l'Impost de Societats.
b) Les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat
objecte d'anul·lació o rectificació.
c) Les partides corresponents a les quantitats satisfetes a tercers en concepte d'accés o
interconnexió a les seves xarxes.
7. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i amb altres taxes establertes, o que pugui establir l'Ajuntament, per la
prestació de serveis o realització d'activitats de competència local.
8. La taxa regulada en aquesta Ordenança, és compatible amb les que, amb caràcter puntual
o periòdic, puguin meritar-se a conseqüència de la cessió de l'ús d’infraestructures
específicament destinades o habilitades per l'Ajuntament per allotjar les xarxes de serveis.
Article 6. Tipus de gravamen i quota tributària
La quota de la taxa es determina aplicant el 1,5 por 100 a la base imposable definida a l'article 5
d'aquesta Ordenança.
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Article 7. Exempció i bonificacions tributàries
No es consideraran més exempcions o bonificacions tributàries que les expressament previstes en
les lleis o les derivades de l'aplicació dels Tractats Internacionals.
Article 8. Meritació de la taxa
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment en que s'iniciï la utilització privativa o
l'aprofitament especial del domini públic local necessari per la prestació del servei o
subministrament, amb les particularitats següents:
a) Quan es tracti de concessions o autoritzacions de noves utilitzacions o aprofitaments, en
el moment de la sol·licitud de la llicència corresponent.
b) Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial de les xarxes que ocupen el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques que han estat autoritzades o prorrogades es perllonguin
a diversos exercicis, la meritació tindrà lloc l'u de gener de cada any. En aquest supòsit,
el període impositiu comprendrà l'any natural.
c) En aquells supòsits en els quals la utilització o l'aprofitament no requereixi llicència o
autorització o, si s'escau, aquesta no hagués estat sol·licitada, i sense perjudici de les
responsabilitats que pertoquin, des del moment en que s'ha iniciat la utilització o
l'aprofitament.
Article 9. Règim de declaració i 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 que es refereix. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o
serveis d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’administració municipal.
L’autoliquidació es tramitarà durant el més següent al trimestre natural vençut, adjuntant la
corresponent declaració on faran constar els ingressos bruts facturats durant aquell, i el
termini per efectuar el seu pagament serà d’un mes a partir de la data en que aquesta es
tramiti.
La declaració presentada farà referència als subministraments realitzats en el terme
municipal i especificarà el volum d'ingressos percebuts per cadascun dels grups integrants
de la base imposable, segons detalla l'article 5, apartat 3, desagregada per conceptes, de
conformitat amb la normativa reguladora de cada sector.
La quantia total dels ingressos declarats pels subministraments als que es refereix la lletra
a) de l'esmentat article 5, apartat 3, no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats
en comptadors o altres instruments de mesura instal·lats en el municipi.

76

2. Les empreses o entitats que utilitzin xarxes alienes hauran d'acreditar la quantia satisfeta al
titular de les xarxes a fi de justificar la minoració d'ingressos a què es refereix l'article 5,
apartat 2, de la present Ordenança.
3. La presentació d’autoliquidacions després del termini fixat en el punt 1 d'aquest article
originarà la liquidació del recàrrec per declaració extemporània, segons el que preveu l'article
27 de la Llei general tributària.
Article 10. Conservació i manteniment del domini públic.
1. En el supòsit que la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o la entitat en qüestió queda
obligada, independentment del pagament de la taxa exigible, a reintegrar el cost total de les
despeses de reconstrucció o reparació que procedeixin i a dipositar prèviament el seu import.
2. Si els danys són de caràcter irreparable, s'haurà d'indemnitzar amb la mateixa quantitat que
el valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament produït efectivament.
3. En cap cas es condonaran les indemnitzacions ni els reintegraments als que fan referència
els dos apartats anteriors.
Article 11. Gestió per delegació
1. En la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos que han estat delegats total o parcialment
en l'Excma. Diputació de Tarragona per al seu exercici a través de BASE, les normes
contingudes en els articles anteriors seran d'aplicació a les actuacions que ha de realitzar
l'Administració delegada.
2. BASE - Gestió d'Ingressos establirà els circuits administratius més oportuns per a aconseguir
la col·laboració de les organitzacions representants dels subjectes passius a fi de simplificar
el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments
de liquidació o recaptació.
A aquests efectes es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa per tal
de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que porti a terme BASE - Gestió
d'Ingressos s'ajustarà al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als procediments de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Tarragona i que han delegat
les seves facultats en la Diputació.
4. En aquest sentit, tant l’autoliquidació trimestral com la declaració que s’ha d’adjuntar a la
mateixa s’han de tramitar mitjançant la seu electrònica de BASE, d’acord amb allò establert
a l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica.
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Article 12. Infraccions i sanciones
En relació a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança resultin procedents, s'aplicarà allò que disposa la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes de la present Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes
de la legislació vigent i resta de normes dictades en el seu desenvolupament, i aquells en que es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris
dels quals porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO .8 - TAXA PER LA INTERVENCIÓ I DISCIPLINA
URBANÍSTICA (LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES)
Article 1r.: Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el Text
Refòs de la LRHL , aquest Ajuntament estableix la taxa per tramitació d’expedient d’intervenció i
disciplina urbanística com poden ser, entre d’altres les llicències urbanístiques, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada
Llei 39/1988 .
Article 2n.: Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar si els actes d’ edificació i ús del sòl s’ ajusten a la legislació vigent, el planejament
del municipi, a les ordenances i normativa ambiental i a la resta de normativa urbanística.
Article 3r.: Subjecte passiu
3.1. Són subjectes passius d’ aquesta 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 la preceptiva llicència.
3.2. Tindran la condició de substituts dels contribuents, d’ acord amb l’article 23.2 b ) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, els constructors i contractistes de les obres.
Article 4t.: Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària
2. 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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.: Base imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa el cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin parcellacions urbanes, moviments de terra, obres de nova planta i modificació d'estructures o aspecte
exterior de les edificacions existents i demolició de construccions i altres tipus d’obres.
La base imposable de la taxa s’ajustarà als criteris de valoració establerts a l’Ordenança Fiscal nº 4
reguladora de l’impost sobre construccions, instal-lacions i obres.
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La base imposable de la taxa per les obres menors la constitueix el cost real i efectiu de l'obra civil.
Per determinar aquesta quantitat es tindrà en compte el pressupost més alt entre els següents:
a ) El pressupost presentat pel subjecte passiu
b ) El pressupost revisat pels serveis tècnics de l’ajuntament.
La base imposable de la taxa per les obres majors es determina en funció del pressupost més elevat
d’entre els següents:
-

Pressupost d’execució material presentat pels interessats.
Pressupost de referència segons mòduls aprovats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
o del Col·legi d´Enginyers Industrials de Catalunya.

Article 6è.: TARIFES
Concepte
Per exp. comunicació prèvia d’obres
Per exp. llicències urbanístiques
Per exp. Pròrroga de llicències urbanístiques
Per exp. llicències de parcel·lació
Per exp. comunicació prèvia o llicències de 1a.
ocupació
Per exp. ordre d’execució que no requereix
llicència
Per exp. Declaració de ruïna
Per exp. Instruments planejament urbanístic
Per exp. Instruments de gestió urbanística
Per informe alineació del terreny
Per informe urbanístic de legalitat i antiguitat
Per certificat de règim urbanístic
(art. 105 TRLUC)
Per certificat de compatibilitat urbanística,
qualificació urbanística
Per altres informes urbanístics
Per certificat informació relativa a nomenclàtor i
carrer
Per placa de llicència obres majors
Per placa de llicència obres menors
Per informe de reagrupament familiar

Taxa/euros
0,66% del pressupost execució obres
Essent la quota mínima 63 euros
0,66% del pressupost execució obres
Essent la quota mínima 63 euros
0,10% del pressupost execució obres
104,00€
0,15% del pressupost execució material real
de l'obra executada
52,50€
500,00€
1035,00€
520,00€
104,00€
157,50€
157,50€
104,00€
104,00€
5,00€
19,00€
9,00€
67,00€

Article 7è.: Exempcions i Bonificacions
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Es bonificarà en el mateix percentatge que es bonifiqui el ICIO fins a un màxim del 90 per 100 de la
taxa per llicències urbanístiques o comunicacions prèvies per l'execució d'obres de neteja, restauració,
renovació, revocat i pintat de façanes i cossos sortints, i de la taxa per llicències urbanístiques per
l'execució d'obres de rehabilitació d'habitatges, ambdós supòsits en relació amb tots els immobles
inclosos en l'àmbit d'aplicació del Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric
del municipi de Montblanc i de les Pedanies. Totes aquestes obres es projectaran i realitzaran de
conformitat amb allò previst al Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric del
municipi de Montblanc.
Article 8è. Acreditament.
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'activitat municipal que constitueixi
el fet imposable. A aquest efecte, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació
de la sol·licitud de llicència urbanística o de la comunicació prèvia d’obres corresponent, si el
subjecte passiu la formula expressament
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la
taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en
qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui
instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin
autoritzables.
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no afectarà de cap manera la concessió de la
llicència condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.
Article 9 è.: Declaració.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o de la comunicació prèvia
d’obres presentaran prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un
certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de
l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí
de l'edifici.
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per aquells actes en què no s'exigeixi la formulació d'un
projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres
que s'han de realitzar, com 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 es modifica o s'amplia el projecte cal notificarho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si escau, plànols i
memòries de la modificació o ampliació.
Article 10è.: Liquidació-autoliquidació i normes de gestió.
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1. El subjecte passiu practicarà l’autoliquidació d’aquest impost que tindrà el caràcter d’ingrés a
compte en el moment de la sol·licitud de la llicència o de la comunicació prèvia d’obres.
2. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació o liquidació provisional serà requisit
necessari per a l’obtenció de la llicència. L’ajuntament no acceptarà a tràmit cap petició de llicència
d’obra major si no va acompanyada del justificant d’haver realitzat prèviament el pagament de
l’impost.
3. Les llicències d'obres tindran la validesa que se'ls assigni en la seva concessió, i a partir del
moment de la seva notificació. A petició de l'interessat i per causa justificada, es podrà prorrogar
la seva validesa, en els termes legals.
4. L'execució de les construccions o obres queda subjecta a la vigilància, fiscalització i revisió
de l'Ajuntament, qui l'exercirà a través dels seus tècnics i agents municipals.
5. Les liquidacions o autoliquidacions inicials tindran caràcter provisional fins que, una vegada
finalitzades
les
instal·lacions, s'hagi
comprovat,
per
l'administració
municipal,
l'efectivament realitzat i el seu import, requerint-se dels interessats, les corresponents certificacions i d'altres elements que es considerin adients.
6. A la vista del resultat de la comprovació es practicarà la liquidació definitiva.
7. Les persones interessades en l'obtenció de les exempcions i bonificacions, que per qualsevol
disposició legal els hi correspongui, ho instaran de l'Ajuntament, al temps de sol·licitar la
corresponent llicència, acreditant suficientment les circumstàncies que els hi donin dret a la seva
obtenció.
8. Les llicències i les cartes de pagament o fotocòpies d'unes i altres i els cartells acreditatius
de la concessió de la llicència, obraran en lloc de les construccions, mentre durin aquestes, per
a poder ser exhibides a requeriment dels agents de l'autoritat municipal, els quals, en
cap cas, podran retirar-les.
9.- No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles de la Llei General Tributària i normativa
de desenvolupament.
Article 12.- Garantia de danys
1.- Quan l'execució de l'obra pugui ocasionar danys al

paviment de la vorera o en
82

qualsevol altre servei municipal d’infrastructura urbanística, d’abastament d’aigües, jardineria,
etc., serà requisit previ a la concessió de la llicència, el dipòsit d'una fiança a la Tresoreria Municipal
en el moment de realitzar l’autoliquidació per a respondre de dits danys per una quantitat equivalent
al 0,5% de la base imposable de l’impost.
2.- A més a més, es podrà requerir una garantia complementària ( aval o fiança )
per
a
respondre
de
les
infraccions
urbanístiques,
execució
d'obres d'urbanització, pla d'ordenació urbana, compromisos d'urbanització simultània per a cobrir
danys, davant a tercers, i en tot els casos que es cregui convenient i per l'import que s’hagi de
garantir.
Aquesta garantia complementària serà d’un any si per llei i per tipus d’obra no s’estableix un termini
superior.
En concret, pel que respecta a les empreses de serveis que instal·lin serveis al domini públic, hauran
de dipositar un aval corresponent al 50% del cost de l´obra.
3.- Finalitzada l'obra es procedirà a la devolució de la fiança, previ informe favorable de
l'arquitecte municipal, o s'exigirà la diferència que eventualment pugui resultar en contra del
propietari de l'edificació per als desperfectes de tota índole que s'hagin ocasionat a les voreres
o qualsevol altre servei municipal, tals com jardineria, enllumenat, conducció d'aigua o
clavegueram, paviment, etc.
Prèviament a la devolució de la fiança també s’haurà d’acreditar que s’ha formalitzat la corresponent
declaració d’alta o modificació a efectes cadastrals amb la presentació dels documents que ho
demostrin.
4.- Les fiances també s’aplicaran per a respondre de l'import de les infraccions urbanístiques que
se’n puguin derivar en cas de sancions.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.9 - TAXA PEL CONTROL ADMINISTRATIU D’ACTIVITATS
Article 1r. Fonament i naturalesa
1.- D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL), i de conformitat amb el que es disposa en els articles
15 al 19 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses en la tramitació de llicències,
comunicacions prèvies i declaracions responsables, així com controls posteriors a l’inici de les
activitats.
2.- Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, segons s’escaigui, per la Llei 20/2009 de
4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA), la Llei 11/2009 de 6 de
juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR), pel
Reial Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (REPAR), Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica,
i per la restant normativa aplicable.
Per altra banda cal tenir en compte tota la normativa sectorial de comunicació prèvia i declaració
responsable que regula les activitats.
Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar si els establiments, instal·lacions o activitats, subjectes o no a l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, que es desenvolupin o realitzin en aquest terme municipal s’ajusten
a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la LBRL, per la LPCAA, pel
REPAR i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixin
tal potestat.
Aquesta activitat verificarà, especialment, que es reuneixen les condicions exigides en el següent
marc normatiu:
a) Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les
Activitats.
b) Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives (LEPAR).
c) Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (REPAR).
d) Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
e) Decret 50/2005 pel qual desplega la llei 4/2004 i modifica el decret 220/2001
de gestió de les dejeccions ramaderes.
f) Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
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d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
g) Les Ordenances municipals que siguin d’aplicació.
h) Qualsevol altra normativa sectorial que desenvolupi, modifiqui o afecti a les anteriors, o que sigui
d’aplicació en aquesta matèria.
2.- En concret, constitueix el fet imposable l’activitat municipal desenvolupada en la tramitació de:
a) Llicències ambientals i règims de comunicació d’activitats sotmeses a aquest règim per la
normativa ambiental d’aplicació.
b) Llicències i règims de comunicació sotmeses a aquest règim per la normativa d’espectacles
públics i d’activitats recreatives.
c) Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa
ambiental d’aplicació.
d) Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives.
e) Els règims de comunicació i/o declaracions responsables de les activitats innòcues no
regulades ni per la normativa ambiental ni per la normativa d’espectacles públics i d’activitats
recreatives.
f) Modificacions, substancials o no, de les llicències, autoritzacions i permisos ambientals, així com
els canvis de titularitat de l’establiment.
g) Legalització de les activitats existents.
h) Revisió d’ofici o anticipada, i revisió periòdica o control regular de les llicències i comunicacions
prèvies.
i) Emissió d’informes o certificats de compatibilitat dels projectes amb el planejament urbanístic.
j) La variació i/o ampliació de les condicions de l’establiment o instal·lació que exigeixin qualsevol
intervenció municipal de revisió o verificació.
k) La instal·lació i revisió d’instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions radioelèctriques.
l) La realització d’inspeccions addicionals de comprovació i control a càrrec de tècnics municipals.
3.- S’entendrà per establiment industrial, mercantil, comercial, de serveis o professional qualsevol
emplaçament, estigui o no obert al públic, que:
- Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la construcció, comercial,
de prestació de serveis, o professional, estigui o no sotmesa a l'impost sobre activitats econòmiques.
- Encara que aquelles activitats no es desenvolupin directament a l’establiment, que els serveixin
d’ajut o complement o que hi tinguin relació de manera que els proporcionin beneficis o profits com,
per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris,
oficines, despatxos, estudis, domicilis comercials o mercantils, i altres llocs assimilables als
anteriors.
4.- Aquest Ajuntament fa una especial reserva de la facultat que li atorguen les disposicions legals
vigents de denegar i, si s’escau, revocar les llicències a aquells establiments que no reuneixin les
condicions que exigeix la LPCAA, la LEPAR, el REPAR i la restant normativa sectorial i de
desenvolupament, amb independencia del pagament de les taxes regulades per la present
Ordenança.
5.- Les llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables cessaran en la seva vigència
amb l’extinció dels seus efectes, amb caràcter automàtic i sense necessitat de notificació a
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l’interessat ni de cap altre tràmit ulterior, en qualsevol dels següents supòsits:
- Als sis mesos de la concessió de la llicència o comunicació prèvia, o declaració responsable,
prorrogables fins a 2 anys per causa justificada, si durant aquest termini no s’hagués obert al públic.
- Si després d’haver començat l’activitat l’establiment resta tancat més de sis mesos consecutius o
el titular de la llicència causa baixa a l’impost sobre Activitats Econòmiques per cessament en
l’exercici de l’activitat.
Quan el tancament sigui temporal, per causa de la interrupció normal o de temporada de les
activitats de la indústria o del comerç en qüestió i en recomençar subsisteixin sense variació les que
van servir de base per a la liquidació inicial de la taxa, així com la titularitat de la indústria o el
comerç, el termini per a determinar la caducitat serà d’un any.
6.- No està subjecte a pagament de taxa l’inici d’activitats que es desenvolupin sense local, oficina
o establiment, excepte les activitats recreatives extraordinàries que es desenvolupin al domini públic
prèvia autorització per part de l’administració competent.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que, siguin o no titulars
de l’activitat que hom pretén desenvolupar o, si escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment
industrial o mercantil, sol·licitin la prestació dels serveis, els provoquin o en l'interès de les quals
redundi la tramitació administrativa subjecta a la taxa.
Article 4t. Responsables
La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o entitats de les
obligacionstributàries dels deutorsprincipalss’exigirà en elssupòsitsestablertsalsarticles 35 i
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i de conformitatamb el
procedimentestablert a la mateixa, atenen a les especificacionsregulades a l’Ordenança Fiscal
General d’aquest Ajuntament.
Article 5è. Base de gravamen
Es prendrà com a base de la present exacció l'activitat a desenvolupar, la superfície del local, els
epígrafs de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats, o
qualsevol altre element vinculat amb l'activitat indicatiu de riquesa imposable.
Article 6è. Quota tributària
Concepte
Per exp. activitats subjectes a autorització ambiental
Per exp. activitats subjectes a llicència ambiental
Per exp. Activitats recreatives extraordinàries subjectes a
autorització

Import
315,00
1050,00
105,00
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Per exp. Activitats recreatives extraordinàries subjectes a 210,00
llicència
Per exp. activitats subjectes a comunicació ambiental o 420,00
comunicació prèvia de la Llei 16/2015
Per exp. activitats subjectes a Declaració responsable
315,00
Per exp. activitats No classificades
315,00
Per canvi de titularitat d’activitats
Un 20% de la
taxa segons
tipus de règim
d’intervenció
original.
63,00€ mínim
Per canvis substancials d’activitats
50% de la taxa
segons
el
règim
d’intervenció
original
Per canvis no substancials d’activitats
25% de la taxa
segons
el
règim
d’intervenció
original
Per informe urbanístic per activitats (art. 60 Llei 20/2009)
105,00€
Per informes tècnics ambientals
210,00€
Per informe de PAU (pla autoprotecció) no vinculats a 210,00€
activitats
Article 7è. No subjecció.
1.- No estan subjectes al pagament de la taxa, però tenen la obligació d'obtenir la perceptiva
llicència:
a) Els trasllats provisionals motivats per una situació eventual d'emergència, a causa d'obres
en locals, sempre que aquests s’hagin provistos de la corresponent llicència.
b) Els trasllats provisionals determinats per enderrocament forçós, incendi i els que es
verifiquin en compliment d'ordres i disposicions oficials.
c) Els canvis de titularitat per successió "mortis causa" entre cònjuges i entre ascendents
i descendents, sempre que des de la data de l'atorgament de la llicència del causant no
hagin passat 30 anys.
d) La variació de la raó social de les societats jurídiques.
e) L'obertura d'activitats desenvolupades, però

interrompudes a conseqüència de
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l'enderrocament de l'edifici on estaven ubicades, i construcció d'un nou en el mateix lloc
primitiu.
f) Els traspassos d'activitats motivats per la jubilació del titular o del seu cònjuge o
descendents.
g) Els traspassos d'activitats motivats per l’invalides, justificada i documentada,
titular d'acord amb la Legislació vigent.

del

2.- Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura, presentaran a
l'Ajuntament, l'oportuna sol·licitud amb especificació de l'activitat o activitats a desenvolupar en
el local, acompanyada del contracte de lloguer o títol d'adquisició del local, superfície i, en general,
la citada sol·licitud contindrà tota l' informació necessària per l'exacta aplicació de l'exacció. A més
a més, alta d´activitats econòmiques.
3.- Les persones interessades en l'obtenció de les exaccions o bonificacions establertes en aquesta
ordenança, el sol·licitaran de l'administració municipal, acreditant suficientment la circumstància
que els donen dret a la seva obtenció.
4.- L'obtenció d'exaccions "mortis causa", estarà sotmesa a:
a) Que el causant hagués obtingut l'oportuna llicència per a l'exercici de l'activitat de la qual es
tracti o que hagués sol·licitat l’execució adient.
b) S'acrediti la continuïtat en l'exercici de la mateixa activitat de què es tracti.
c) La sol·licitud abans de transcorregut un any des de la mort del causant.
d) Des de la data d'atorgament de la Llicència Municipal al causant, no hagin transcorregut 30
anys.
5.- Els trasllats d'una mateixa activitat, pel mateix interessat, satisfaran el 50 per 100 dels drets
municipals que els correspongui.
Article 8è. Acreditament.
1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquests efectes, s'atendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de
la sol·licitud de la Llicència d'obertura corresponent si el subjecte passiu la formula expressament.
2.- Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut la Llicència corresponent, la taxa
s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipals que porti a determinar si l'establiment
reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l'inici de l'expedient administratiu que
es pugui instruir per autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar el seu tancament en el cas de
que aquesta obertura no fos autoritzable.
3.- Una vegada nascuda l'obligació de contribuir no estarà afectada de cap manera per la
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concessió de la llicència supeditada a la modificació de les condicions de l'establiment ni per la
renúncia o desestiment del sol·licitant després que se li ha concedit la Llicència.
Article 9è. Declaració
1.- Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura d'establiment industrial o
mercantil presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud corresponent, on
especificaran l'activitat o activitats que es realitzaran en el local, i adjuntaran la documentació
adient.
2.- Si després d'haver estat formulada la sol·licitud de Llicència d'obertura es varia o s'amplia
l'activitat que es desenvolupa en l'establiment o s'alteren les condicions projectades per aquest
establiment o bé s'amplia el
local
previst inicialment,
aquestes
modificacions
s'hauran de notificar a l'administració municipal amb el mateix detall i el mateix abast que
s'exigeixen en la declaració prevista en el número anterior.
Article 10è. Liquidació i ingrés.
Per la tramitació dels expedients corresponents els subjectes passius estan obligats, en el moment
d’ efectuar la sol-licitud a autoliquidar la taxa corresponent.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 11è. Infraccions i sancions.
1.- 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 disposen els articles de la Llei General Tributària.
2.- Constitueixen casos especials d'infracció de la corresponent llicència de defraudació:
a) L'obertura de locals sense l'obtenció de la corresponent llicència.
b) La falsedat de les dades necessàries per a la determinació de la base de gravació.
3.- La imposició de sancions no impedirà en cap cas la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
Article 12è. Exempcions i bonificacions
Queden establertes les següents bonificacions al pagament de la taxa:
- Una bonificació del 75% de la taxa d'obertura d'establiments per a persones físiques i
jurídiques que obrin nous establiments de comerç i serveis amb una superficie inferior a 150
m2.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 PER LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER
PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM
Article 1r Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb allò que disposen
els articles 15 a 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el Text Refós de la
LRHL, aquest Ajuntament estableix la "prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels
serveis de clavegueram" que presta la Societat mercanitl de capital íntegrament municipal Aigües
de Montblanc, S.L., entitat depenent de l’Ajuntament de Montblanc, la qual es regirà per la present
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen allò que preveu l’esmentada legislació.
La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en les disposicions finals novena, onzena i dotzena de la
norma s’introdueixen modificacions, respectivament, en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i
Preus Públics (article 2 c); en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (disposició
addicional primera), i en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es regula el Text
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (article 20.6).
La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 incorpora un apartat dintre de la regulació del fet
imposable de les taxes (article 20.6 TRLRHL), amb la finalitat de matisar que tenen la condició de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, les contraprestacions econòmiques
establertes coactivament que es perceben per la prestació dels serveis públics que les entitats locals
presten als ciutadans i ciutadanes i que són els enumerats en l’apartat 4 de l’article 20, en el que
s’inclou l’epígraf
r) Servicios de clavegueram, així com tractament i depuració d’aigües residuals, incluida la
vigilància especial de claveguerams particulars.
En concret, diu la Llei, que les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es
percebin per la prestació dels serveis a què es refereix l’apartat 4 de l’article 20 del TRLRHL,
realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la
condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb l’establert a l’article
31.3 de la Constitució.
Article 2n. Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
1. Constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen 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.
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2.- Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són
de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o
vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels
cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa. . No
estaran subjectes a la taxa aquells inmobles que no puguin estar conectats a la xarxa general de
clavegueram, sempre que el motiu sigui única i directament imputable a l'Administració municipal.
3. No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny.
Article 3r. Persones obligades al pagament.
Estan obligades al pagament de les contraprestacions econòmiques, les persones adquirents dels
drets o beneficiaris de la prestació dels serveis de clavegueram.
Article 4art. Base de la prestació i Quota de la tarifa
Per la determinació de la base de la prestació es tindrà en compte el següent:
1-. La tarifa per la concessió de la llicència o autorització d’escomesa a la xarxa de clavegueram
s’exigirà cada cop que es doni d’alta el subministrament d’aigua.
2-. La tarifa per la prestació dels serveis de clavegueram es determinarà en funció de la quantitat
d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en l’habitatge o local.
A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
Euros/m3
De 0 m3 i fins a 9 m3 al trimestre (quota
mínima):

12,00 €

Per cada m3 de més al trimestre de consum :

0,44 €

Preu clavegueram fuita: (la mitjana del consum
dels últims 4 trimestres)
Els m3 que se sobrepassin del consum mitjà

0,44€
0,11 €

3-. Preu subministrament social:
Preu social: per cada m3 de consum al trimestre :

0,22 €

Exempció fins al 100% de quota mínima segons Informe favorable Serveis Socials
D’acord amb la Llei 24/2015 de 29 de juliol de Pobresa Energètica
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4. Drets d’escomesa. Per cada nova connexió a la xarxa:
Euros/m3
Vivendes unifamiliars o local comercial/industrial:

104,61 €

Per cada habitatge o local corresponent
a vivendes en blocs

51,51 €

DESCRIPCIÓ: ESCOMESES DE CLAVEGUERAM ( EXCAVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE
MATERIALS ).
Tipus 1:Ut. Escomesa de longitud entre
0-1m i 0,4m d'amplada de rasa
Per cada unitat de metre d’ampliació
d’escomesa (*)
(* per fraccions mínimes d'un metre)

399,00€
52,27€

Article 5è. Exempcions i bonificacions
No s'admetran més beneficis fiscals que els expressament contemplats a la Legislació vigent
sobre Règim Local.
Article 6è. Declaració, liquidació i ingrés, i normes de gestió
1.- Les persones obligades al pagament formularan les declaracions d'alta i de baixa en els cens
de la tarfa en el termini que hi ha entre la data que es produeixi la variació en la titularitat de la finca
i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la
primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes
declaracions d'alta i baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cas es farà d’ofici.
2.- Les quotes que exigeix aquesta tarifa, excepte les de connexió, es liquidaran i recaptaran per
períodes en els terminis establerts per Aigües de Montblanc S.L , conjuntament amb la liquidació de
la tarifa per subministrament d'aigua potable mitjançant autoliquidació. Les taxes de connexió, es
liquidaran i recaptaran en el moment de concedir-se la llicència de primera ocupació o d’activitats.
L’administració avisarà als usuaris del servei, passant a domicili un avís en el qual s’indicarà els
dies, terminis de pagament, import a pagar i resta d’elements de la tarifa.
El sistema de cobrament és el d’autoliquidació.
En el cas de que estigui domiciliat bancariàment el pagament de la tarifa i aquesta no es pogués
cobrar o en el cas en que no estigui domiciliat el cobrament de la tarifa es fixa un període de 30
dies naturals per tal de satisfer la tarifa a les Oficines d’ Aigües de Montblanc S.L a comptar des de
la notificació de l’ avís de cobrament anterioment esmentat.
3.- En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i una
vegada concedida, Aigües de Montblanc S.L practicarà la liquidació que s'escaigui, la qual es
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notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de
Recaptació.
4.- Normes de Gestió.
a) La tarifa es considerarà acreditada, respectivament, des de que neixi l'obligació de contribuir.
b) Els propietaris d’immobles subjectes a aquesta exacció presentaran en les Oficines Municipals,
la corresponent declaració d'alta.
c) També hauran de presentar declaració en cas d'alteració, on detallaran la mateixa, o de baixa,
indicant el nou subjecte passiu obligat al pagament. Els administrats que incompleixin tal obligació
continuaran subjectes al pagament de l'exacció.
Les esmentades obligacions produiran efecte a partir de l'exercici en el qual es formulin.
d) Tota persona interessada en què es presti cap servei en els compresos a l'article 2 d'aquesta
ordenança, presentarà a l'Ajuntament la sol·licitud expressiva de l'extensió i naturalesa del servei
desitjat.
e) No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 7è. Infraccions
1.- En matèria d'infraccions i la seva corresponent sanció s'estarà a l'establert a la legislació vigent.
2.- La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
Article 8è.
Les quotes fixes descrites en aquesta ordenança podran ser bonificades fins al 100% per motius de
capacitat econòmica, i els següents requisitis:
a) S’han de sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. i ho resoldran ells,
previ informe dels serveis socials
b) Només per habitatge habitual i que no es disposi de cap altre immoble
en propietat
c) Per al compliment dels requisits de capacitat econòmica, no es podrà
superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent d’acord
amb els llindars de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, o la legislació vigent
anàloga
Es podrà sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. el compliment de les condicions de la Llei de
pobresa energètica.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’ordenança fiscal número 10 de Taxes per serveis de clavegueram vigent fins al
31 de desembre de 2019 aprovada per l’Ajuntament de Montblanc.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 - TAXES PELS SERVEIS DEL CEMENTIRI
I. Fonament i Naturalesa
Article 1r
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb allò que disposen
els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el Text Refós de la
LRHL, aquest Ajuntament estableix la "Taxa pels serveis de cementiri" la qual es regirà per la
present Ordenança Fiscal, les normes de les quals atenen allò que preveu l’esmentada Llei .
II Fet imposable
Article 2n
Constitueixen fets imposables: L'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures per a
enterraments; les inhumacions i trasllat dels cadàvers, restes i cendres provinents d'incineracions;
el moviment de les làpides i els elements decoratius i de jardineria; la conservació, manteniment i
neteja del cementiri; els actes demandants de la titularitat del dret funerari com l'expedició i canvi
de títols, els traspassos i les modificacions, i qualsevol altres serveis que siguin procedents o que,
a petició de part, puguin ésser autoritzats.
III Obligació de contribuir
Article 3r
Amb caràcter general l'obligació de contribuir neix al concedir-se, prorrogar-se, transmetre's o
modificar-se el dret funerari, al lliurar-se els títols o en autoritzar-se la prestació del servei.
Per les taxes de conservació del cementiri, l'obligació de contribuir es fonamenta en la titularitat o
simple tinença del dret funerari i s'acreditarà en les concessions per l'obertura de la sepultura per
a dur a terme qualsevol inhumació o exhumació, o per la transmissió del dret funerari i, en el lloguer
de sepultures, al concedir-se el dret.
IV Subjectes passius
Article 4t
Estan obligats al pagament com a subjectes passius els titulars del dret funerari, d'actes
dimanants del dret, o de la prestació del servei, llurs hereus o successors o persones que els
representin.
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V Responsables
Article 5è
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què és refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de la societat i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. A tals efectes serà obligatori comunicar a
l’Ajuntament els administradors vigents de la persona jurídica amb ordres de prelació.
VI Exempcions
Article 6è
1.- Estan exemptes del pagament de taxes els enterraments de beneficència i les exhumacions
ordenades per l'autoritat judicial.
2.- Llevat dels supòsits assenyalats no es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament
de la taxa.
VII Bases i tarifes
Article 7è
Els serveis subjectes a gravació i els seus imports són els que es fixen en les següents tarifes, de
concessions temporals (màxim 50 anys) de nínxols, columbaris, panteó o terrenys per sepultures i
de manteniment d’aquests:
1- Concessió Nínxols de 1er, pis amb ossera..................................... .........................1309,21€
2- Concessió Nínxols de 1er, pis sense ossera.......................................................... 993,36€
3- Concessió Nínxols de 2n pis.................................................................................. 1573,69€
4- Concessió Nínxols de 3er pis................................................................................

837,08€

5- Concessió Columbaris..........................................................................................

524,58€

6- Renovació de nínxols (50 anys màxim) la data de concessió dels quals supera els 50 anys
d’antiguitat, un 20% de les tarifes dels nous.
7- Concessió de terrenys per a la construcció de panteons o sepultura amb llosa damunt
Màxim de 2 metres per 3 metres de superfície.
Per m2:...........................................................................................................703,13€
8- Concessió de terrenys per a sepultures
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(segons disponibilitat i legislació vigent) Per m2.................................................115,50€
9- Queden prohibides les transmissions de concessions per actes "intervius", excepte per als
ascendents, descendents, cònjuges, adoptats i adoptants.
Aquells concessionaris a qui no els interessi continuar una concessió de nínxol o columbari, previ
trasllat de les restes a càrrec dels interessats, la revertiran a favor de l'Ajuntament qui compensarà
els cedents o cessionaris amb l'abonament dels percentatges que s’indica i segons l'antiguitat de
la concessió o renovació d’aquesta :
DE 0 a 10 anys
DE 10 A 20 anys
DE 20 A 30 anys
DE 30 A 40 anys
DE 40 A 50 anys

75%
50%
40%
30%
20%

La reversió de la concessió dels terrenys estarà subjecte a acord de l’òrgan competent que
determinarà, si s’escau, l’import segons antiguitat i possible interès públic del terreny.
10- Les transmissions per actes "mortis causa" comportaran l'obligació de tramitar la corresponent
declaració en el termini d'un any natural i el nou títol que s'expedeixi es satisfarà una taxa de
...................................................................................................................................30,12€
11- Drets de sepultura o enterrament, exhumació i inhumació de cadàvers o restes per a trasllat a
la fossa comú. Per cada servei .............................................................................. 156,28€
12- Còpia de un títol de concessió de nínxol ...............................................

17,85€

13- Manteniment nínxol per any ...................................................................

10,50€

14- Manteniment columbari per any ..............................................................

5,25€

15- Manteniment panteó per any ....................................................................

21,00€

VIII Liquidació i recaptació
Article 8è
La liquidació i recaptació de les taxes es farà per l'Entitat gestora dels Serveis Funeraris, sense
cap deducció en concepte de premi d'administració, de cobrança o de partides fallides. Aquesta
entitat realitzarà periòdicament les liquidacions corresponents a la Tresoreria Municipal.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
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Article 9è
Les quotes es satisfaran pels subjectes passius en el moment d'autoritzar-se la prestació del
servei, o de concedir-se o modificar-se el dret funerari i pel que fa a les sepultures, si s'escau,
abans del seu ús.
En el moment de concedir-se el dret funerari, es liquidaran les taxes de conservació per a l'any
en curs, l'import de les quals s'haurà d'ingressar juntament amb el de la concessió.
Les quotes per a la conservació del Cementiri, l’ Entitat Gestora dels Serveis Funeraris les liquidarà
mitjançant padró anual que formarà en base al cens de les concessions existents a l'1 de juny de
cada any. El període impositiu per a la taxa de manteniment de nínxols, de columbaris i de panteons
serà de l'1 de juny al 31 de maig.
IX Infraccions i sancions
Article 10è
Per tot allò que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions de les mateixes
corresponguin en cada cas, s'estarà d'acord amb el que disposen els articles de la Llei General
Tributaria, sense perjudici de tot allò previst a l'Ordenança Municipal del Cementiri.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.12 - TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d’escombriaires, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
serveis.
2.- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i
les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o
d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrials, les runes d'obres, els
detritus humans, les matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva
recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de
seguretat.
3.- No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis
següents:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escàries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.
4.- Les empreses que tenen contractat un servei propi de recollida i tractament d´escombraries , no
estaran subjectes al padró municipal , si acrediten davant l´Ajuntament aquesta situació mitjançant
contracte, factures i albarans de recollida . Aquesta situació caldrà revisar-la cada 3 anys.
Article 3r. Subjectes passius
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals
situats en els llocs , places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi bé sigui a títol de
propietat o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o de precari.
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2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges
o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són
beneficiaris del servei.
3.- Els titulars d’activitats que, d’acord amb l’establert al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, generin residus comercials o industrials
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’ajuntament que tenen contractat
amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat
corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de
l’activitat generadora dels residus, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
Així mateix, els titulars d’activitats que compleixin el previst en l’apartat anterior hauran d’acreditar,
durant el mes de gener de cada exercici, que l’esmentat gestor autoritzat ha dut a terme durant la
totalitat del període impositiu anterior la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi
l’activitat corresponent, en cas contrari es procedirà per part de l’Ajuntament a practicar les
liquidacions de la taxa que procedeixin.
4.-Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials
assimilables als municipis s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establerta la
corporació i per tant, tindrà aquesta la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
5.- Els titulars d’activitats als quals fa referència aquest article que no acreditin cada any davant
l’Ajuntament, durant el primer mes del respectiu període impositiu, la contractació anual del servei
amb un operador privat autoritzat i que a l’acabament de l’exercici anterior figurin com a subjectes
passius de la taxa de recollida, conducció, trasbalsament, abocament, manipulació i eliminació
d’escombraries comercials exigibles en aquella data, romandran integrats al padró que per a la
gestió de la taxa establerta en la present ordenança aprovi l’Ajuntament.
Article 4t. Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2.- 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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions
1.- Les regulades per la normativa legal.
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Article 6è. Quota tributària
Tarifes
Els drets d'aquesta Ordenança es regulen d'acord amb les següents tarifes anuals irreductibles:
CONCEPTE
TAXA (euros)
a.1) Habitatges de caràcter familiar (incloent els desocupats
137,00
amb subministrament d’aigua), oficines, magatzems
comercials, tallers, locals comercials subjectes a comunicació
prèvia.
a.2) Habitatges de caràcter familiar desocupats o locals
68,50
comercials sense activitat, prèvia sol·licitud dins del primer
trimestre de l’exercici a l’ajuntament acreditant no tenir
subministrament d’aigua o un consum inferior a 10m3 anuals i
de no haver-hi ningú empadronat durant almenys un any
b) Bars, cafeteries i similars.
414,50
c) Fondes i restaurants de menys de 50 places, apartaments
turístics i cases de turisme rural amb servei de restauració i
similars, així com bars i cafeteries que exerceixin de restaurant
oferint plats combinats o menús, tot i que alta de l’activitat sigui
només bar.
d) Hotels i residències de fins a 80 habitacions i fondes de més
de 50 places.
e) Hotels i residències de més de 80 habitacions i restaurants
de més de 50 places amb contenidors d’ús exclusiu (inclou
recollida de 7,5 tones de rebuig anuals)
f) Locals comercials, apartaments turístics i cases de turisme
rural sense servei de restauració, activitats de pública
concurrència esportius, culturals o de culte subjectes a
llicència d’obertura
g) Locals industrials o petites indústries, comerços d'elaboració
i venda de comestibles i supermercats amb una superfície
destinada a la venda menor a 300 m2.
S'entendrà com a locals de venda i elaboració de comestibles,
aquells en els quals s'hi desenvolupi les dues activitats. En el
cas que només venguin, tributarà com a local comercial.
h) Indústries mitjanes i superfícies comercials amb una
superfície destinada a la venda entre 300 m2 i 500 m2
i) Grans Indústries i superfícies comercials amb una superfície
destinada a la venda superior als 500 m2 i mercat central en
conjunt. S'entendrà per petita indústria la que tingui menys de
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835,00

1670,00
2755,00

277,00

414,50

1115,00
2277,00

25 treballador, indústria mitjana la que tingui entre 25 i 100
treballadors, i gran indústria, la que tingui més de 100
treballadors.
j) Campings
Per cada unitat de bungalow / mobilhome / parcel·la terreny
acampada
Per cada restaurant

90,00
2755,00

Liquidacions complementàries per no fer correctament recollida selectiva
A les taxa dels epígrafs anteriors, a excepció del apartat a.1 i a.2), de les activitats que disposin de
contenidors cedits per l’Ajuntament per dipositar la fracció de rebuig per al seu ús exclusiu,
l’Ajuntament de Montblanc podrà fer una liquidació complementària a la del rebut del padró per les
tones de rebuig generades superiors a les tones que consten en l’estimació del càlcul de producció
de rebuig dels grans productors de l’any anterior, en el moment de fer l’estimació del càlcul de
l’import del cost del servei per l’exercici següent segons les dades del Departament de Medi Ambient
de l’Ajuntament.
Si realitzades les comprovacions es constata que hi ha hagut un major volum de producció de rebuig
l'Ajuntament procedirà a realitzar una liquidació complementària a raó de 280,00€/tona/rebuig.

Article 7è. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s’inicií la realització del
servei, que hom entendrà iniciat, atesa a la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei
municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on hi figurin els habitatges
o locals utilitzats per contribuents subjectes a la taxa, estigui establert i en funcionament.
Una vegada s’ hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el dia 1 de gener
de cada any.
En els supòsits d'edificis de nova construcció que es donin d'alta durant l'any, prèvia sol-licitud del
subjecte passiu, s' aplicarà un prorrateig per semestres naturals. Si l'alta es produeix en el segon
semestre, tributarà l'any següent.
A tal efecte es prendrà com a data d'alta la més antiga de les següents dates: la del certificat de
final d'obra, la de la cèdula d'habitabilitat o la de la llicència de primera ocupació.
S'estableixen els següents criteris per a la interpretació dels diferents conceptes definits a
l'ordenança:
1. Com a criteri general per a l'aplicació de la taxa es tindrà en compte la referència cadastral
de cada immoble o local.
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2. Quan en un immoble amb una única referència cadastral s'evidenciï que existeixen diferents
vivendes, locals i negocis, cada una d'elles pagarà la taxa corresponent malgrat que hi hagi
una única referència cadastral.
3. En el cas que un immoble tingui cotitularitat, cada un dels titulars pagaran la part
proporcional corresponent segons la propietat de la que siguin titulars si així ho sol·liciten."
Article 8è. Declaració i ingrés.
1.- Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la
taxa,
els subjectes
passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula
i
presentaran, aquest efecte, la declaració d'alta corresponent.
2.- Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que
figuren en la matrícula, s'efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir
del període de cobrament que els correspongui.
3.- El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.
4.- No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui
en cada cas, hom s'ajustarà a allò que disposen els articles de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 PER LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER
PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DOMICILIARI D’AIGUA
Article 1r Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb allò que disposen
els articles 15 a 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el Text Refós de la
LRHL, aquest Ajuntament estableix la "prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels
serveis de subministrament domiciliari de l’aigua" que presta la Societat mercanitl de capital
íntegrament municipal Aigües de Montblanc, S.L., entitat depenent de l’Ajuntament de Montblanc,
la qual es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen allò que preveu
l’esmentada legislació.
La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en les disposicions finals novena, onzena i dotzena de la
norma s’introdueixen modificacions, respectivament, en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i
Preus Públics (article 2 c); en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (disposició
addicional primera), i en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es regula el Text
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (article 20.6).
La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 incorpora un apartat dintre de la regulació del fet
imposable de les taxes (article 20.6 TRLRHL), amb la finalitat de matisar que tenen la condició de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, les contraprestacions econòmiques
establertes coactivament que es perceben per la prestació dels serveis públics que les entitats locals
presten als ciutadans i ciutadanes i que són els enumerats en l’apartat 4 de l’article 20, en el que
s’inclou l’epígraf
t) Distribució d’aigua, gas, electricitat i altres abastaixements públics inclosos els drets de connexió
de línies i colocació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan tals serveis o
subministraments siguin prestats per entitats locals.
En concret, diu la Llei, que les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es
percebin per la prestació dels serveis a què es refereix l’apartat 4 de l’article 20 del TRLRHL,
realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la
condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb l’establert a l’article
31.3 de la Constitució.
Article 2n. Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
Constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari:
1. L'activitat municipal, tècnica i administrativa, per possibilitar el subministrament d'aigua, potable
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o d'ús industrial a aquelles persones o entitats que ho sol·licitin, d'acord amb les condicions previstes al Reglament Municipal del servei d'aigua.
2. No està subjecte a aquesta tarifa l'abastament d'aigua a les fonts públiques.
Article 3r.: Persones obligades al pagament
Estan obligades al pagament de les contraprestacions econòmiques, les persones adquirents dels
drets o beneficiaris de la prestació dels serveis de subministrament domiciliari d’aigua.

Article 4art.: Base de la prestació
Constitueix la base de la prestació de la tarifa, el metre cúbic d’aigua enregistrada pel comptador.
En els altres casos, s’aplicaran les tarifes directes que s’acordin.
Article 5è. Quotes de la tarifa
SUBMINISTRAMENT
A) Subministrament ús domèstic, comercial, provisional i ús industrial es liquidarà per metre
cúbic real consumit:
Euros/m3
1r Bloc: Pels consums de 0 a 18 m3 al trimestre

0,63

2n Bloc: A partir de 18 m3 a 45 m3 al trimestre

0,79

3r Bloc: Pels consums que excedeixin els 45m3 al
trimestre

1,58

Per als titulars de la pòlissa de subministrament, que estigui en possessió vigent del carnet de
família nombrosa les tarifes seran:

1r Bloc: Pels consums de 0 a 45 m3 al trimestre
2n Bloc: A partir de 45 m3 a 90 m3 al trimestre
3r Bloc: Pels consums que excedeixin els 90 m3 al
trimestre

Euros/m3
0,50
0,74
1,51

Per poder gaudir de les tarifes de família nombrosa s’ha d’acreditar aquesta condició a les Oficines
d’Aigües de Montblanc S.L. mitjançant els documents pertinents.
Aquesta condició s’haurà de justificar cada any i tindrà efectes a partir de la liquidació posterior a
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aquella en que es produeixi la justificació durant el període d’un any, havent-se d’acreditar que es
manté la condició de família nombrosa una vegada transcorregut aquest any per tal de poder
continuar gaudint de l’ aplicació de la tarifa reduïda aplicable a famílies nombroses.

B) Subministrament xarxa en alta

Fins a 4500 m3 trimestrals
Més de 4500 m3 trimestrals

Euros/m3
1,58
1,84

C) Quota fixa: (mm de comptadors mensuals):
1.Comptadors definitius divisionaris que abasteixen directament a una unitat urbana:

De 13 mm a 15 mm
De 20 a 30 mm
De 40 a 50 mm
Més de 50 mm i combinats

Euros/trimestre
15,75
66,53
209,60
243,43

2. Comptadors contraincendis:
De 20 a 30 mm
De 40 a 50 mm
Més de 50 mm i combinats

Euros/trimestre
51,16
161,23
187,24

3. Comptadors provisionals:

De 13 a 30 mm
Més de 30 mm
Aforaments

Euros/trimestre
73,14
221,79
14,58

4. Comptadors definitius comunitaris-generals que abasteixen altres comptadors divisionaris
d’Aigües de Montblanc SL :

De 20 a 30 mm
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Euros/trimestre
18,27

De 40 a 50 mm
Més de 50 mm

36,54
49,14

D) Subministrament social:
Els habitatges amb ocupants que el seu conjunt tinguin rendes inferiors o iguals a la renda mínima
d'inserció:

Preu m3:

Euros/m3
0,42

Exempció fins al 100% de la quota fixa (de l’apartat C), segons Informe favorable Serveis Socials.
D’acord amb la Llei 24/2015 de 29 de juliol de Pobresa Energètica
E) Subministrament per ús municipal:
El preu subministrament ús municipal es liquidarà per metre cúbic real consumit, a raó de 0,10
Euros/m3
DRETS DE CONNEXIÓ ( € )
U.Dret de servei d'aigua 13 mm.
U.Dret de servei d'aigua 20 mm.
U.Dret de servei d'aigua 25 mm.
U.Dret de servei d'aigua 30 mm.
U.Dret de servei d'aigua 40 mm.
U.Dret de servei d'aigua 50 mm.
U.Dret de servei d'aigua 65 mm.
U.Dret de servei d'aigua 80 mm.
U.Dret de servei d'aigua 100 mm.

165,26
195,07
243,99
292,91
488,49
731,05
973,62
1359,34
1954,21

DESCRIPCIÓ: ESCOMESES D’AIGUA ( EXCAVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS ).
Tipus 1:Ut. Escomesa de longitud entre
399,00
0-1m i 0,4m d'amplada de rasa
Per cada unitat de metre d’ampliació
52,27
d’escomesa (*)
(* per fraccions mínimes d'un metre)

SUSPENSIONS DE SUBMINISTRAMENT
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Tràmit suspensió
Retirar comptador i precintar
subministrament

4,91
32,96

REPOSICIONS DE SUBMINISTRAMENT
Reposició comptador

32,96€

Reposició suspensió provisional

10,42€

INSPECCIONS
1 Inspecció d’ un subministrament

23,23€

COL·LOCACIÓ COMPTADOR
Col·locació per unitat

23,23€

EMISSOR
Col·locació per unitat

48,05€

CERTIFICATS
Certificat

4,91€

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS
Canvi de nom

Gratuït

GIRATÒRIES
Fiança per aigua i giratoria
Lloguer, per dia ( màxim 90 dies )
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572,21€
0,87€

Giratòria extraviada

175,96€

SUBMINISTRAMENTS COMPTADORS NOUS I REPOSICIONS DELS MALMESOS PER FALTA
DE PROTECCIÓ:
13 mm
13 mm/ Radio
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm i combinats

69,24€
87,36€
70,33€
87,03€
128,40€
168,40€
177,72€
581,53€
1015,11€
1228,03€

Article 6è.: Meritació
1-La tarifa s'acredita i neix l'obligació de meritament quan s’iniciï l'activitat municipal que constitueixi
la base de la prestació. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació de la sol·licitud d'alta o modificació del subministrament d'aigua.
Article 7è.: Declaració.
El procediment per a la concessió de subministrament i liquidació de la tarifa, s'efectuarà
d'acord amb l'ordenança reguladora del servei municipal d'aigües.
Article 8è.: Liquidació, ingrés i normes de gestió.
Liquidació i ingrés
1.-Les quotes que exigeix aquesta tarifa es liquidaran i recaptaran per períodes en els terminis
establerts per Aigües de Montblanc S.L, conjuntament amb la liquidació de la tarifa per clavegueram
mitjançant autoliquidació.
L'administració avisarà als usuaris del servei, passant a domicili un avís en el qual s’indicarà els
dies, terminis de pagament, import a pagar i resta d’elements de la tarifa.
El sistema de cobrament és el d’autoliquidació.
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En el cas de que estigui domiciliat bancàriament el pagament de la tarifa i aquesta no es pogués
cobrar per motius del beneficiari o en el cas en que no estigui domiciliat el cobrament de la tarifa es
fixa un període de 30 dies naturals per tal de satisfer la tarifa a les Oficines d’ Aigües de Montblanc
S.L a comptar des de la notificació de l’ avís de cobrament anteriorment esmentat.
Passat el termini voluntari, s’iniciarà la recaptació executiva d’acord amb el procediment previst en
el Reglament General de Recaptació.
La recaptació executiva serà compatible amb la privació de subministrament per manca de
pagament.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en període voluntari, en les condicions i termes que prevegi l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions i a les sancions que els corresponguin en cada cas,
hom s'ajustarà al que disposen el Reglament del servei municipal d'aigües.
Quant al procediment per al tall del subministrament d’aigua, regiran les disposicions contingudes
al Reglament del servei municipal d’aigües.
Article 10.- Bonificacions
Les quotes fixes descrites en aquesta ordenança podran ser bonificades fins al 100% per motius de
capacitat econòmica, i els següents requisitis:
d) S’han de sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. i ho resoldran ells,
previ informe dels serveis socials
e) Només per habitatge habitual i que no es disposi de cap altre immoble
en propietat
f) Per al compliment dels requisits de capacitat econòmica, no es podrà
superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent d’acord
amb els llindars de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, o la legislació vigent
anàloga
Es podrà sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. el compliment de les condicions de la Llei de
pobresa energètica.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’ordenança fiscal número 13 de Taxes pel servei domiciliari d’aigua fins al 31 de
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desembre de 2019 aprovada per l’Ajuntament de Montblanc.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.14 - TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC
Article 1.: Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 20 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials del domini públic, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RD legislatiu.
Article 2.: Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local.
Article 3.: Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que es trobin en alguna de les següents
situacions:
A.- Que se'ls atorgui llicència per l'aprofitament especial sense haver-ne sol·licitat la llicència. En
el cas d'ocupació de terrenys d'ús públic amb material de construcció, tindran la consideració
de subjectes passius substituts del contribuent els que realitzin les construccions,
instal·lacions o obres: el promotor, el propietari o el constructor.
Article 4.: Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària
2. 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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5.: Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, és la fixada en les tarifes contingudes en
l'apartat 3 següent.
2.- Les tarifes regulades en el present paràgraf són compatibles amb l'impost sobre construccions,
obres i instal·lacions i amb altres taxes que estiguin establertes o pugui establir l'Ajuntament, per
la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, dels quals, aquestes
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empreses hagin de ser subjectes passius.
3.- Les quotes tributàries es determinaran de la forma següent:
A.- Taxa per instal·lació de parades del mercats ambulants de venda a la via pública que s’instal·len
en el municipi:
A.- Taxa per instal·lació de parades del mercats ambulants de
venda a la via pública que s’instal·len en el municipi:
a.1) Per ocupació de la via pública per mercat ambulant periòdic:
€/metre lineal/trimestre
L’ocupació haurà de ser amb parades o amb vehicles adaptats per
a la venda, prèvia autorització renovable anualment per part de
l’Ajuntament.
El cobrament de la taxa serà amb periodicitat trimestal durant la
primera quinzena del segon mes del trimestre a recaptar.
En cas de dos rebuts impagats, no es podrà continuar ocupant la via
pública amb la parada de mercat ambulant
a.2) Per al càlcul de la tarifa en cas de parades de venda o vehicles
adaptats per a la venda o alimentació ambulant, excepte en el cas
de mercat setmanal, s’aplicarà un import per a l’establiment per un
dia
En el cas que la ocupació sigui per més d’un dia:
s’aplicarà al preu d’establiment per al primer dia i un increment per
dia de més ocupat i sempre amb un límit temporal de 15 dies
naturals continus.: €/dia

Import euros
22,49

92,09

7,79

En cas de discontinuïtat, es torna a iniciar el còmput, aplicant-se de
nou l'import per al primer dia d’establiment.
a.3)En els casos de rebuts domiciliats en compte bancari,s’aplicarà
un recàrrec per la devolució de rebuts.

5,57

B.- Taxa per la instal·lació de parades, casetes de venda, espectacles i atraccions
b.1) Ocupació durant la Setmana Medieval per:
- Restauració : 10,82€/m2, per als que no tributen de forma anual per ocupació de via pública amb
taules i cadires.
Es podrà aplicar una bonificació màxim del 40% en la quota íntegra, per al cas en que el subjecte
passiu sigui una entitat sense ànim de lucre integrades dins de l’àmbit territorial de Montblanc,
condicionada a l’informe favorable dels serveis de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà en relació a la realització de la recollida selectiva de residus amb la taverna que realitza
l’ocupació de la via pública.
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Es podrà aplicar una bonificació màxim del 10% en la quota íntegra, condicionada a l’informe
favorable dels serveis de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà en relació a
la realització de la recollida selectiva de residus amb la taverna que realitza l’ocupació de la via
pública.
- Parades productes alimentaris:
* Plaça Major, Plaça Sant Miquel,C/Pere Berenguer de Vilafranca, C/ Major (dels quatre
cantons a la plaça de St Miquel) ...................................... 311,85€ /metre lineal.
* C/Fusteria, C/Xolladors,Plaça de St Francesc, C/Major (de la Pl St Miquel a la Plaça St
Francesc i la resta de zones ......................................................... 103,70€/metre lineal
- Parades d’altres productes d’artesania:
* Plaça Major, Plaça Sant Miquel,C/Pere Berenguer de Vilafranca, C/ Major (dels quatre
cantons a la plaça de St Miquel) ....................................... 158,55€/metre lineal.
* C/Fusteria, C/Xolladors,Plaça de St Francesc, C/Major (de la Pl St Miquel a la Plaça St
Francesc i la resta de zones ............................................... 101,85€ /metre lineal
b.2) Ocupació de la via pública per part d’ Organitzacions de Atraccions de Fira:
Per metre quadrat ocupat i dia:
d’ 1 a 99 m2
0,83€/m2
de 100 a 200 m2
0,67€/m2
més de 200 m2
0,57€/m2

a.
b.
c.

S´estableix una taxa mínima de 100 euros i s’ exigirà igualment en aquest supòsit una fiança de 500
euros que es retornarà a instància de part i prèvia comprovació de que l’espai està en iguals
condicions a com es va cedir.
b.3) Ocupació de via pública per part de circs :

83,71 Euros / dia

S’ exigirà igualment en aquest supòsit una fiança de 262,50 euros que es retornarà a instància de
part i prèvia comprovació de que l’espai està en iguals condicions a com es va cedir
El cobrament d´aquesta taxa per a circs serà mitjançant autoliquidació, si no s´ha efectuat la
ocupació de la via pública, només correspondrà la devolució del 50% de la taxa satisfeta.
b.4) Ocupació de la via pública per part de parades de mercat ambulant no setmanals:
Amb autorització de l'Ajuntament i amb una taxa de 1,81 € per cada metre lineal de parada i per
cada dia de mercat
Prèvia autorització de l’Ajuntament i per activitats en motiu d’interès públic es podrà fer exempció
de la taxa i les despeses de creació de l’espai.
C.- Taxa d’ocupació de via pública amb taules, cadires, altres elements de terrassa i/o material
comercial. Les tarifes a aplicar seran les següents:
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c.1) Ocupació amb taules, cadires i altres elements de terrassa:
LOCALITZACIÓ

TIPUS AUTORITZACIÓ
Plaça Major

Dins muralla

Semestral

5,02€ /m2/mes

4,19€/m2/mes

Anual

3,35€/m2/mes

2,79€/m2/mes

Fora muralla
3,35€ /m2/mes
2,24€/m2/mes

Per a l’ampliació puntual del número de metres quadrats amb taules, cadires i/o altres elements de
terrassa en tots els carrers, prèvia sol·licitud i autorització per part de l’Ajuntament, a raó de:
0,42€/m2/dia
Per ampliació de metres quadrats amb taules, cadires i/o altres elements de terrassa en tots els
carrers, durant la celebració de la Setmana Medieval per cada taula en tots els carrers, prèvia
sol·licitud i autorització per part de l’Ajuntament, a raó de: 5,25€/m2/dia. Es podrà aplicar una
bonificació màxim del 10% en la quota íntegra, condicionada a l’informe favorable dels serveis de
Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà en relació a la realització de la recollida
selectiva de residus amb la taverna que realitza l’ocupació de la via pública.
L’ocupació es realitzarà d’acord amb les condicions resoltes en l’autorització administrativa i amb
caràcter general es realitzarà exclusivament davant de la façana comercial, sens perjudici
d’acreditació del permís del propietari afectat de les façanes continues a la comercial.
c.2) Ocupació amb material comercial:
Exposició de material comercial a la via pública per part de comerços autoritzats per a la venda
habitual a la Vila. Per cada metre quadrat ocupat: 0,28 Euros/dia.
En cas d’activitats comercials realitzades amb interès general, social o cultural, prèvia autorització
de l’ajuntament es podran instal·lar de forma gratuïta.
D.- Taxa d'ocupació de via pública per entrada i sortida i estacionament de vehicles i càrrega i
descàrrega de mercaderies
d.1) Per entrada o pas de vehicles de tracció mecànica de quatre o més rodes, en habitatges
unifamiliars i edificis o garatges particulars:
- Tramitació gual i placa ( un únic pagament)..................................
- Per cada gual de 3 metres ...........................................................
- Per cada metre lineal o fracció de més contigu al gual.................
- Per cada metre lineal o fracció de més frontal al gual..................
- Per autorització d’arrodoniment de vorera per cada metre lineal
(obres efectuades per l’interessat segons directrius ajuntament) ........
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18,98 euros
65,70 euros
18,98 euros
9,20 euros
10,45 euros

Les quotes exigibles per aquesta exacció tindran en tot cas caràcter irreductible i anual.
d.2) Entrada i sortida locals comercials per entrada de càrrega o descarrega de mercaderies:
133,95€
d.3) Per la reserva de la via pública per a l’aparcament exclusiu d’autotaxis i autocar o altres vehicles
amb activitats o usos comercials privatius. Per cada reserva de 3 metres o 1 plaça de pàrquing:
84,68€/ any
Serà a càrrec de l’interessat el cost de la placa, senyal de trànsit i altres despeses per
l’acondicionament de les obres necessàries per la creació de l’espai de reserva així com les
despeses de manteniment d’aquestes.
Prèvia autorització de l’Ajuntament i per activitats en motiu d’interès públic es podrà fer exempció
de la taxa i les despeses de creació de l’espai.
d.4) En les reserves d’estacionament per mudances i operacions puntuals de càrrega i descàrrega
s’aplicarà 12,27€/hora.
Quan les reserves impliquin tallament de carres s’aplicaran 61,37€per la primera hora, més
12,27€/hora, per cada hora de més després de la primera hora.
d.5) Per l’ocupació del domini públic amb jardineres i altres elements per la reserva del domini públic,
s’aplicarà la quota de 22,33€/metro lineal.
d.6) Pas de transports especials per Montblanc: 239,99€
d.7) Per la reserva de la via pública per a l’aparcament exclusiu de vehicles d’ús particular per tenir
especials dificultats de mobilitat i de disminució física, previ informe favorable per part dels serveis
socials i policia local. Per cada reserva de 3 metres: 84,68€
E.- La taxa per ocupacions de la via pública amb materials de construcció, runes o qualsevol altre
mena d’instal·lacions, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, són les següents:
e.1) Ocupació de la via pública amb material de construcció o escombraries de més de 5
hores i menys de 48 hores:
a) Si no impliquen tallament de carrers. Les ocupacions amb material de construcció per cada
metre quadrat de superfície: 0,57 Euros /dia, amb una quota mínima de 22,33 euros.
b) Si impliquen tallament de carrers. Prèvia senyalització per part de la policia local, s’aplicarà:
Preu per hores
Mínim 61,37€ per la primera hora al qual s´ha d´afegir
per cada hora de més després de la primera hora.
Preu fix per 24 hores : 128,37€
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12,27€/hora,

Preu fix per 48 hores : 184,18€
e.2) Ocupacions de construccions de 48 hores o més de forma continua o discontinua en el
temps (en cas de discontinuïtat cal comunicar expressament els dies d’inici i fi de cada
ocupació temporal a la policia local):
a) Si no impliquen tallament de carrers. Les ocupacions amb material de construcció per
cada metre quadrat de terreny : 0,57 Euros /dia , amb una quota mínima de 22,32 euros.
b) Si impliquen tallament de carrers. Prèvia senyalització per part de la policia local.
S´aplicarà una tarifa de 184,18 euros pels dos primers dies, més 0,83 Euros/m2/dia pels
següents fins a la finalització de l’ocupació.
e.3)

Instal·lació de grua o qualsevol mitjà de construcció subjecte a control en via pública
3,90 euros/dia
Instal·lació de grua o qualsevol mitjà de construcció subjecte a control en superfície privada
2,81 euros/dia

e.4)

Ocupació del domini públic en cas d´existència d´una llicència que autoritzi l’ocupació:
0,04€/dia

e.5) Altres ocupacions per cada metre quadrat de superfície : 0,57Euros /dia, amb una quota
mínima de 22,33euros.
e.6) Es bonificarà el 90 per 100 de la taxa d'ocupació de la via pública corresponent a tanques, bastides,
ponts volants destinats a neteja, restauració, revoc i pintat de tribunes, façanes, cossos sortints, o la
revitalització d'obres de correcció de deficiències previstes en el planejament o que resultin de les
corresponents ordres d'execució, en relació amb tots els immobles inclosos en l'àmbit d'aplicació del
Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric del municipi de Montblanc i de les
Pedanies. Totes aquestes obres es projectaran i realitzaran de conformitat amb allò previst al Pla
Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric del municipi de Montblanc.
F.- Taxa per la instal·lació o repartició de material publicitari i rodatges cinematogràfics en la via
pública
f.1)

Exhibició de cartells en sòl públic 0,43Euros / m2 / dia.

f..2)

Per la distribució de material publicitari a mà per cada centenar de cartells o fracció a
distribuir 2,92€
Pot concertar-se amb empreses distribuïdores la tarifa anual a satisfer d’acord amb una
estimació del nombre de cartells de mà a distribuir.
Estaran exempts:
- El repartiment de publicitat que faci referència a activitats sense finalitat de

lucre.
- El repartiment de publicitat corresponent a comerços ubicats al terme
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municipal.
f.3)

Per a la gravació i filmació de pel·lícules o espots publicitaris: 1116,11€/ dia
La prestació de serveis especials de vigilància o d’altres per part de la policia local i/o la
brigada municipal comportarà el pagament de la taxa que correspongui.
En els casos en els que la utilització privativa provoqui destrucció o deteriorament del domini
públic, l’empresa objecte de la publicitat serà responsable de l’esmentat deteriorament,
imposant-li les sancions que corresponguin, així com sent-li exigibles les despeses que es
derivin per la seva reconstrucció i/o reparació.

G.- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb caixers automàtics,
màquines expenedores de productes o instal·lacions anàlogues.
- Per cada caixer automàtic d’entitat bancària ............... 167,41€/any
- Per cada caixer automàtic de vídeo club ................... 139,51€/any
- Per cada màquina expenedora (begudes, gelats, etc. ) 111,62€/any
- Per cada aparell de joc infantil ...................................... 83,71€/any
H.- Taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública amb canonades i galeries per a les
conduccions d'energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies,
cables de distribució o de registre, transformadors i dipòsits i aparells distribuïdors de combustible
que s’estableixin sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volin sobre ells.
h.1) Canalons que desguassin a la via pública i instal·lacions similars, per cada any 7,25€
h.2) Utilitzacions del subsòl, a l’any
- Amb canalons o cables, per metre linea ............
- Amb dipòsits, per metre cúbic.............................
- Per cada transformador......................................
- Per cada metro lineal de canonada de gas ......

0,23€
17,75€
167,41€
0,23€

h.3) Per la ocupació del sòl o el vol públics:
- Per cada metro lineal de riell o cable, a l’any ....
0,34€
- Per cada pal de ferro, ciment o fusta a l’any .... 212,08€
- Per cada suport elèctric ..................................... 1,06€
- Per cada caixa d’amarratge, distribució o registre ...................... 5,69€
- Aparells de subministrament de combustible, per cada metre quadrat 19,19€
- Per cada instal·lació permanent no contemplada en apartats anteriors 111,62€
I) Taxa per la utilització o aprofitament especial de la via pública amb bicicletes o altres per part
d’empreses de lloguer de bicicletes
-

Per cada 36 m2................................................................. 105,00€/anual
Per cada m2 adicional..........................................................2,92€/anual

Article 6.: Normes de gestió
( Derogat per acord de Ple de 28 d’octubre de 2015 )
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Article 7.: Acreditament
( Derogat per acord de Ple de 28 d’octubre de 2015 )
Article 8.: Declaració i liquidació.
El procediment per a la concessió de l'aprofitament i liquidació de la taxa, s'efectuarà d'acord amb
l'ordenança reguladora en el cas de que aquesta existeixi.
En els altres casos, excepte les previsions previstes en la present ordenança, la liquidació
s'efectuarà en el moment d'autoritzar-se l'aprofitament especial o utilització privativa, o de
constatar-se aquests per part dels serveis municipals.
En el cas d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials que s'estenguin a més d'un exercici,
les liquidacions s'efectuaran per padró anual.
No s’autoritzarà cap ocupació de via pública en cap cas mentre hi hagi pendent un deute amb
l’administració pública per part dels sol·licitants.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 9è.: Facultats d'inspecció i comprovació
La comprovació i inspecció de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança, per tal de
quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon al propi Ajuntament, amb els procediments,
potestats i continguts que es regula en la Llei General Tributària i les seves normes de
desenvolupament.
Article 10.: Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els de la Llei General Tributària, així com els
reglaments municipals aplicables si és el cas.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal durant el periode que l’Ajuntament de
Montblanc pugui declarar mitjançant resolució o acte administratiu dictat a l’efecte de la suspensió
de la utilització pels interessats del fet imposable d’aquesta ordenança fiscal, la qual reprendrà la
seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa”.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.15 - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA
MUNICIPAL
Article 1.: Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 20 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis a la piscina
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 57 de l'esmentat RD legislatiu.
Article 2. Fet imposable.
Fet imposable consisteix en la utilització de la piscina municipal.
Article 3. : Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de la piscina
municipal.
En els supòsits d'utilització del servei per menors d'edat o incapacitats, seran substituts del
contribuent les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4.: Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota Tributària
1.-La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Per entrada personal a la piscina:
CONCEPTE
Entrada diària fins a 5 anys acompanyats
Entrada diària a partir de 5 a 16 anys
Entrada diària a partir de 16 anys
Entrada diària jubilats, pensionistes i discapacitats
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IMPORT EUROS
gratuït
2,70
3,50
2,70

Entrada diària colònies, campus, casals per persona per a
grups de 10 o més persones acreditant a la taquilla la
pertinença al grup
Abonament infantil de temporada (a partir de 5 fins a 16 anys)
Abonament adult de temporada (a partir de 16 anys)
Abonament jubilats, pensionistes i discapacitats de temporada
Abonament 10 banys (infantil, jubilat)
Abonament 10 banys (adult)
Abonament 10 banys familiar (1 infant intransferible + 1 per
adult dins de la unitat familiar (pares, avis, tiets…)

1,60
48,00
69,00
48,00
16,00
28,00
44€

Els abonaments de temporada són personals i intransferibles
Article 6. Bonificacions.
Totes aquelles persones que siguin membres d'una família nombrosa o monoparental i així ho
tinguin acreditat amb l'aportació de l'oportú carnet de família nombrosa o monoparental, gaudiran
d'una reducció del 15 % en totes les tarifes
Guadiran d’una bonificació del 15% de la suma dels preus dels abonaments individuals de temporada
quan adquireixin l’abonament alhora 3 membres de la mateixa unitat familiar
Guadiran d’una bonificació del 20% de la suma dels preus dels abonaments individuals de temporada
quan adquireixin l’abonament alhora 4 o més membres de la mateixa unitat familiar
Article 7.: Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l'abonament corresponent; o bé en el
moment d'utilització del serveis.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 8.: Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions es regeixen pel que disposa la Llei general Tributària i la normativa que
la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 - TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA JOSEP PORTER I ROVIRA
Article 1.: Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 20 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´ aprova el text refós
de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei d'Escola Municipal de
Música, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 57 de l'esmentat RD legislatiu.
Article 2.: Fet imposable
Consisteix en la utilització dels serveis de l'Escola Municipal de Música, mitjançant la matrícula en
alguna de les assignatures i/o ensenyaments que en aquella s'ofereixen.
Article 3.: Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què refereix
l'article 35 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de l’ escola municipal de
música.
En els supòsits d'utilització del servei per menors d'edat o incapacitats, seran substituts del
contribuent les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4.: Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota Tributària:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
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a) Matrícula:
a. Nivell inicial sense instrument i alumnes de
llenguatge que només cursen llenguatge
b. Programes adults amb instrument
c. Resta de cursos

52,50
94,50
84,00

Per mes d’un membre o família nombrosa, aplicació de descompte addicional del 10% a cada un
d’ells
b) Tarifes mensuals:
Fins 18 anys

Família
monoparental
o nombrosa

Majors 18 anys

Família
monoparental
o nombrosa

NIVELL INICIAL
Sensibilització

37,64

33,88

Iniciació 1

50,19

45,17

Iniciació 2 (sense instrument)

50,19

45,17

Iniciació 2 (amb 40’ d’instrument)

85,31

76,79

NIVELL ELEMENTAL (L’assignatura de llenguatge musical té una càrrega lectiva de dues hores setmanals
en aquest nivell elemental)
Llenguatge musical

67,73

60,95

Llenguatge i 45 min. d'instrument

97,86

88,07

Llenguatge i 50 min. d'instrument

110,36

99,32

NIVELL PROFESSIONAL (L’assignatura de llenguatge musical té una càrrega lectiva de dues hores
setmanals en aquest nivell professional, exceptuant els cursos on l’alumnat sigui inferior a tres, on
s’impartirà una hora i quart setmanal de llenguatge musical)
Llenguatge musical
Llenguatge musical
d'instrument

i

1

67,73

60,95

119,18

107,26

144,17

129,75

hora

Llenguatge musical, 1 hora
d'instrument i 30 min. d'instrument
complementari

NIVELL LLIURE (L'assignatura de llenguatge musical té una càrrega lectiva d'una hora i 15
minuts setmanals en aquest nivell).
Llenguatge musical

67,73

60,95

Llenguatge musical i 40 min
d'instrument (alumnes que s’han
iniciat en un nou instrument)

85,31

76,79

Llenguatge musical,
d'instrument

97,86

88,07

110,36

99,32

45

min

Llenguatge musical i 50 min
d'instrument (alumnes que han
acabat el nivell elemental de
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llenguatge però no d’instrument)
Llenguatge musical i 1 hora
d'instrument (alumnes que han
d’equiparar el nivell d’instrument
amb el de llenguatge)

119,18

107,26

2 instruments 50 min. i 30 min.
(alumnes que han acabat 4 NP)

120,75

108,68

60 min. d'instrument (alumnes que
han acabat 4 NP)

112,88

101,59

50 min. d'instrument (alumnes que
han acabat 2 NP)

94,08

84,67

30 min. d'instrument

62,69

56,42

20 min. d'instrument (persones
amb discapacitat)

40,74

36,67

Alumnes extern que participin
només en les formacions musicals
de l'escola (sense matrícula i
quota anual)

107,89

107,89

Per cada sessió de taller de
musicoteràpia per persones amb
necessitats
especials
previ
conveni amb l’ajuntament

31,50

31,50

ÚNICAMENT INSTRUMENT

47,34
52,61

ADULTS
Llenguatge adults
40 min. d'instrument
Llenguatge adults
d'instrument

i

40

67,73

60,95

120,38

108,35

136,50

122,85

min.

Coral Musicae (sense matrícula i
amb quota mensual)

16,28

LLOGUER D'INSTRUMENTS
Piano i bateria
Clarinet, flauta travessera, violí,
violoncel, guitarra, trompeta i saxo

6,30
11,29

Prèviament al lloguer d’ instruments es farà efectiu el pagament d’una fiança de 50 euros per
respondre dels possibles desperfectes dels mateixos, a retornar una vegada verificat que s’ ha
retornat en les mateixes condicions en que es va llogar.
c) Altres despeses:
S’hi podrà afegir a la taxa l’import d’altres despeses com a conseqüència del funcionament del curs
escolar:


126

Import per l’assegurança obligatòria per tot el curs o per activitats esporàdiques d’acord amb
el seu cost a preu de mercat.



Import del material escolar d’acord amb el seu cost a preu de mercat

2.- Quan es sol·liciti actuacions de l'Escola de Música tindran un preu especial en funció de les
seves demandes, amb un preu mínim de 300 euros. En aquest cas es formalitzarà una tarifa
aprovada per la Junta de Govern, a la vista dels costos econòmics que comporta l’actuació
Article 6. Bonificacions.
Bonificació del 10 % de la quota a les persones que siguin membres d’una família nombrosa o
monoparental, i així ho acreditin amb el corresponent carnet en vigor.
En el cas de més d’un germà matriculat a la escola s’aplicarà una bonificació d’un 10 % per a
cada germà matriculat.
Bonificació del 20% per a discapacitats, jubilats i pensionistes que així ho acreditin a l’Ajuntament
amb el certificat corresponent.
Article 7. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en que s’ iniciï la prestació del servei.
El pagament s’efectuarà mensualment dintre dels primers 10 dies de cada mes. Els obligats al
pagament de la taxa hauran de domiciliar-lo en una entitat financera. Per devolució bancària d’un
rebut es cobrarà un import extraordinari de 6,30€
L’ import del lloguer de l'instrument i de la coral de pares no estarà subjecte a bonificació per família
nombrosa o monoparental, el cobrament d’aquest import serà de forma mensual junt amb el rebut
la quota.
En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament per dues mensualitats, consecutives o no, es
procedirà automàticament a la baixa del servei de l’usuari, que no es podrà gaudir fins que no hagi
reintegrat les liquidacions degudes.
No obstant, si la falta de pagament està suficientment motivada, i amb l’informe favorable del servei
d’assistència social del Consell Comarcal, es podrà procedir a l’aplaçament o fraccionament de les
liquidacions pendents de pagament, sense veure’s privat del Servei de l’escola de música.
Sempre que una persona que estigui matriculada es vulgui donar de baixa del servei caldrà fer-ho
mitjançant sol·licitud escrita presentada al Registre General de l’ Ajuntament amb 15 dies d’antelació
a l’ inici del mes següent indicant els motius. L'incompliment d'aquest termini determina el dret de
l’Ajuntament per a seguir exigint la taxa mensual o trimestral de que es tracti
L’estimació de la baixa tindrà efectes, si s’ ha fet amb l’ antelació anteriorment establerta, el mes
natural següent a la seva comunicació.
En cas de sol·licitar la baixa dels estudis matriculats abans de l’inici dels curs escolar es podrà
sol·licitar el retorn de l’ import de la matrícula. S’entén inici del curs escolar el primer dia hàbil del
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mes de setembre
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions es regeixen pel que disposa la Llei general Tributària i la normativa que
la desplega.
Article 9. Vigència i aprovació.
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor l’ endemà de la seva publicació.
Té una vigència indefinida fins que no s’aprovi expressament la seva modificació per l’ òrgan
competent.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal durant el període que l’Ajuntament de
Montblanc pugui declarar mitjançant resolució o acte administratiu dictat a l’efecte de la suspensió
de la utilització pels interessats del fet imposable d’aquesta ordenança fiscal, la qual reprendrà la
seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa”.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO.17 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS, PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS I EMISSIÓ D’ INFORMES.
Article 1r.: Fonament i naturalesa
En l' ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de
documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el Text
Refós de la LRHL .
Article 2n.: Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de
la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què
entengui l' administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no
està sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els expedients
de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de
qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència
municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic
municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi
un preu públic.
Article 3r.: Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin, o en l'interès de les quals redundi
la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4t.: Responsables
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. 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 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5è.: Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en
circumstàncies:
1ra.
2na.
3ra.

què

concorrin alguna de les següents

Haver estat declarades pobres per precepte legal.
Estat inscrites en el padró de Beneficència com a pobres de solemnitat.
Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer
efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres

Article 6è.: Quota tributària
1.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyala segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han tramitat, d'acord amb la tarifa
que conté l'article següent.
2.
La quota de tarifa correspon a la tramitació complerta, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
Article 7è.: Tarifa
La tarifa a què és refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Epígraf A. Documents administratius
CONCEPTE
Certificat actes administratius
Certificat actes administratius que fan referencia a
documents anteriors als últims 5 anys
Certificats padró habitants
Volants de padró d’habitants
Certificat de béns
Informe de reagrupament familiar
Per targeta d’armes de 4a. categoria
Per targeta de recàrrega de vehicle elèctric
Qualsevol altre document/ no expressament tarifat

EUROS
3,90
7,75
3,90
gratuït
3,90
67,00
20,00
3,15
3,90

(1 Caldrà satisfer la taxa corresponent en moment d´efectuar la sol.licitud d´inici de la tramitació
d´aquestes certificacions.
Si transcorreguts 3 mesos des de la data de sol.licitud, no s´ha recollit la documentació, caldrà que
la persona interessada torni a sol.licitar i a satisfer de nou la taxa corresponent. )
Epígraf B. Prestació de serveis
CONCEPTE
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EUROS

Per cada Fotocòpia DIN A4 en blanc i negre
Per cada Fotocòpia DIN A3 en blanc i negre
Per cada Fotocòpia DIN A4 en color
Per cada Fotocòpia DIN A3 en color
Per tramitació expedient matrimoni civil celebrat per
Alcalde o regidor
a celebrar dins l’horari laboral de l’Ajuntament
Per tramitació expedient matrimoni civil celebrat per
Alcalde o regidor
a celebrar fora l’horari laboral de l’Ajuntament
Per participació a sistemes de selecció de personal
Del grup A1 i A2
Per participació a sistemes de selecció de personal
Del grup C1 i C2 o AP

0,30
0,65
0,65
1,25
135,00
200,00
43,00
22,00

Epígraf C. Documentació dels serveis tècnics
PLÀNOLS PLA GENERAL I PLANS PARCIALS:
CD-ROM
Memoria
Normes
Plànols:
Numero
Concepte
Escala
I.1.1.
Topogràfic del terme municipal
20000
I.1.2.
El relleu del terme municipal
20000
I.2.1.
Base parcel·lària de rústica
20000
I.3.1.
Base parcel·lària d'urbana de
Montblanc
2500
I.4.1.
Base parcel·lària de La Guardia
dels Prats
1000
I.4.2
Base parcel·lària de Lilla
1000
I.4.3.
Base parcel·lària de Prenafeta
1000
I.4.4.
Base parcel·lària de Pinatell de
Rojals
1000
I.4.5.
Base parcel·lària de Rojals
1000
I.5.2.
Serveis i infrastructuresaigua
2500
I.5.3.
Serveis i infrastructures-enllumenat
2500
I.5.4.
Serveis i infrastructuresclavegueram
2500
2500
I.5.6.a
Serveis i infrastructures-telefonia
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Euros
53,00
40,00
40,00
Tipus
A-0
A-0
A-0

25,00
25,00
25,00
25,00

A-0
15,00
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-0
A-0
A-0
A-0

15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
25,00
25,00
25,00

aérea
I.5.6.b
enterrada
I.5.7.
Guardia
I.5.8.a
Lilla
I.5.9.
Prenafeta
I.5.10.
Rojals
I.5.11.
Rojals
I.6.1.
I.6.2.
I.6.3.

Serveis i infrastructures-telefonia
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A-0

1000

A-1

1000

A-1

1000

A-1

1000

A-1

1000
2500
2500
2500

A-1
A-0
A-0
A-0

1000

A-1

2000

A-0

2500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000

A-0-+
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-0

2500
1000

A-0-+
A-1

Serveis i infrastructures-La

15,00

Serveis i infrastructures-

15,00

Serveis i infrastructures-

15,00

Serveis i infrastructures-Pinatell de

15,00

Serveis i infrastructuresReformes obres realitzades
Obres noves 1985-1996
Edificabilitat no executada

ORDENACIÓ:
O.1.1.
Règim del Sol i classificació del
sòl no urbanitzable
O.1.2.
Inventari i classificació de la xarxa
de camins
O.2.0.
General d'ordenació-Tipus i
categories del sòl
O.2.1.
Tipus i categories del sòl
O.2.2.
Tipus i categories del sòl
O.2.3.
Tipus i categories del sòl
O.2.4.
Tipus i categories del sòl
O.2.5.
Tipus i categories del sòl
O.2.6.
Tipus i categories del sòl
O.2.7.
Tipus i categories del sòl
O.2.8.
Tipus i categories del sòl
O.2.9.
Tipus i categories del sòl
O.2.10.
Tipus i categories del sòl
O.2.11.
Tipus i categories del sòl
O.2.12.
Tipus i categories del sòl
O.2.13.
Tipus i categories del sòl
O.2.14.
Tipus i categories del sòl
O.2.15.
Àrees de Gestió en sòl urbà i
urbanitzableUA-PP
O.3.1.

25,00
2500

Tipus i categories del sòl-La

15,00
25,00
25,00
25,00

15,00
25,00
32,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
32,00
15,00

Guàrdia dels Prats
O.3.2.
Tipus i categories del sòl-Lilla
O.3.3.
Tipus i categories del sòlPrenafeta
O.3.4.
Tipus i categories del sòl-Pinetell
de Rojals
O.3.5.
Tipus i categories del sòl-Rojals
O.4.0.
Serveis i infrastructures terme
municipal
O.4.6.
Serveis i infrastructures-Vials i
àrees a urbanitzar
O.4.7.
Serveis i infrastructures-La
Guardia dels Prats
O.4.8.
Serveis i infrastructures-Lilla
O.4.9.
Serveis i infrastructuresPrenafeta
O.4.10.
Serveis i infrastructures-Pinetell
de Rojals
O.4.11.
Serveis i infrastructures-Rojals
O.4.12.
Serveis i infrastructures-Gas
Natural

1000

A-1

1000

A-1

15,00
15,00
15,00

1000
1000

A-1
A-1

1000

A-1

1000

A-1

1000
1000

A-1
A-1

1000

A-1

1000
1000

A-1
A-1

2500

A-0

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00

Epígraf D. Prestació de serveis a la Biblioteca municipal
CONCEPTE:
EUROS
1. Taxes per servei de biblioteca
1.1 Alta Carnet d’usuari
grauït
2,25
1.2 Duplicat del Carnet
2. targetes per impressions i fotocòpies
3,00
2.1 Targeta precarregada amb 25 còpies
12,00
2.2 Targeta precarregada amb 100 còpies
0,30
3. Fotocòpies DIN-A 4
0,60
4. Fotocòpies DIN-A
Amb el carnet d'usuari de la Biblioteca Municipal de Montblanc és té dret a
l'ús del servei de préstec, fotocopisteria i a l'adquisició de targetes per a
fotocòpies.
Article 8è.: Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
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2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l' acreditament es produeix quan
esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s’iniciï
sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.

Article 9è.: Declaració i ingrés.
La taxa s'exigirà per autoliquidació.
Article 10è.: 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 a allò que disposa la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1r.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la
“Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública”, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu
l’article 57 de l'esmentat RD. i als articles 70 i 71 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
pel qual s’aprova el text articulat de la llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor i seguretat
Vial.
L’Ajuntament de Montblanc podrà exercir la prestació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de
forma directa o indirecta mitjançant qualsevol de les formes de gestió indirecta previstes a la
legislació vigent.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada del vehicle de la via i
el seu dipòsit en els supòsits previstos en l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de
març, que es detallen:
1.-L’Administració podrà procedir, d’acord amb el que reglamentàriament es determini, si el que hi
està obligat no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i a dipositar-lo al lloc que designi l’autoritat
competent, segons que es trobi dins o fora del poble, en els casos següents:
a) sempre que directament o indirectament constitueixi perill o que causi greus pertorbacions
a la circulació o al funcionament d’algun servei públic, és consideren com a tals les zones
d’estacionament d’horari limitat sigui de franc o de pagament, i també, i també quan pugui
presumir-se el seu abandonament al municipi.
b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.
c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències del vehicle.
d) Quan després d’haver immobilitzat un vehicle, d’acord amb allò que disposa l’article67.1
paràgraf tercer, l’infractor persisteixi en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament
de l’import de la multa.
e) els vehicles procedents de furt estaran exempts de la present taxa, durant un màxim de 5
dies en el dipòsit municipal a comptar des de la data de notificació administrativa al propietari
del vehicle. Si un cop transcorregut aquest termini no hi ha resposta , s’aplicarà la taxa com
en un altre vehicle.
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2.- Excepte en cas de sostracció o altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del
titular, degudament justificades, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada a la
qual es refereix el número anterior aniran a càrrec del titular, que haurà d’abonar-les o garantir-ne
el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recurs que
té i de la possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l’accident, de l’abandonament del
vehicle o de la infracció que hagi motivat la retirada.
També es considerarà el motiu de retirada el fet que el vehicle estigui estacionat en una de les
situacions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

En un punt on és prohibida la parada.
En doble filera, sense conductor.
Quan obligui als altres conductora a fer maniobra amb risc.
En un pas de vianants o de disminuïts físics.
Quan ocupi totalment o parcial un gual en hores prohibides.
En para de transport públic delimitada.
En zona de càrrega i descàrrega dins de l’horari reservat per aquest fi.
En llocs reservats a serveis d’urgència o seguretat.
Al davant de les sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics durant les
hores de funció.
En plena calçada.
En una reserva per a disminuïts físics.
Quan ocupi totalment o parcialment una vorera, andanada, refugi o passeig de rambla, llevat
que tingui autorització expressa.
Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit.
Quan impedeixi als altres conductors la lliure utilització del seu vehicle.
Quan obstrueixi totalment o parcial l’entrada d’un immoble.
En una illa de vianants sense autorització expressa, dins de l’horari de prohibició.
En accessos de carretera, carrers, platja i en altres punts de gran afluència de vehicles.
Quan incorri en qualsevol altra infracció que causi greu perjudici a la circulació o al
funcionament d’algun servei públic.

Article 3r.- Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 71 apartat 2n del Reial decret legislatiu
339/1990 de 2 de març i afecta qualsevol vehicle, el conductor o propietari del qual, havent estat
advertit a mobilitzar-lo per l’agent de la Policia Local, no corregeix la deficiència causant de
l’advertència i la permanència d’un vehicle abandonat al carrer causant de l’advertència i la
permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de
manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi greument.
Article 4t.- Subjecte passiu
Són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes
que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
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Article 5è.- Tarifes
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
CONCEPTE
Grua Camions
Grua Furgonetes
Grua Turismes
rua Motos i ciclomotors
Estada dipòsit camions
Estada dipòsit furgonetes
Estada dipòsit turismes
Estada dipòsit motos i ciclomotors
Sortida de grua sense enganxament

Tarifes
168,00
131,25
99,75
49,35
49,35
31,50
31,50
14,70
31,50

Article 6è. Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de prestació del servei. L’impost de la taxa es fa
efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant que dóna la Policia Local. Els
imports recaptats s’ingressen i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini
l’ajuntament.
Tot això sense perjudici de les particularitats que es decideixin en el cas de gestió indirecta del
servei.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 7è. Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables
de la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants referits, amb la penalització
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 - TAXA PER RECOLLIDA I MANTENIMENT DE GATS I
GOSSOS.

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 20 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de recollida i
manteniment de gossos, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen
al que disposa l’article 57 de l’esmentat RD legislatiu.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la recollida de gossos abandonats, maltractats o defectuosament cuidats, i el seu
posterior trasllat a un lloc idoni per la seva guarda i manteniment.
S’entén per manteniment dels gats o gossos la obligatòria inscripció en els registres municipals de
cens dels animals.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris dels gossos recollits.
En els supòsits d’utilització del servei per menors d’edat o incapacitats, seran substituts del
contribuent les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Articles 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix els articles 41 i 42 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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
Concepte
Per cada gos recollit després de la seva pèrdua
Per cada gat recollit després de la seva pèrdua
Per Inscripció registre municipals animals domèstics.
Aquesta inscripció serà gratuïta per a persones titulars d’animals
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Quota tributària
60,00€
40,00€
8,40€

domèstics que acreditin alguna discapacitat
Per Llicència animals perillosos
Per renovació llicència animals perillosos, o afegir un gos a una
llicència en vigor

33,76€/gos
15,00€/gos

Article 6. Meritació
La taxa es meritarà en el moment de recollir-se el gos. No es podrà recuperar la possessió del gos
sense acreditar prèviament, a part de la seva titularitat i altres requisits exigibles, el pagament de
la respectiva taxa.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 7. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions es regeixen pel que disposa la Llei General Tributària i la normativa que
la desplega.
Article 8. Vigència i data d'aprovació
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 - TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES
RURALS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’empara del que estableixen els art. 15 a
19, i 57 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refòs de la LRHL, aquest
Ajuntament estableix la taxa per usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús excepcional del domini públic local amb motiu de
l’aprofitament especial dels Camins d’ús públic municipals previstos a l’apartat b) de l’article 3r. De
l’Ordenança de Camins Municipals de Montblanc, publicada al DOGC núm. 3125 de 20/04/2000, i
que s’entén com un ús comú especial d’acord amb l’art. 56.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, atenent a les
circumstàncies singulars de perillositat i intensitat d’ús que aquells comporten.
També constitueix base imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que
tendeix a verificar l’adequació dels usos excepcionals sol·licitats a la normativa aplicable segons el
cas, fins la concessió de l’oportuna autorització.
Article 3. Subjecte passiu
1.-Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei General tributària, que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local.
Article 4. Responsables
1.-Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributaria.
2.-Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i el síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i abast que
assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
La quota tributaria es determinarà en funció de les tarifes obtingudes a l’article següent.
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Article 6. Tarifes
6.1.- Per concessió d’autoritzacions d’usos excepcionals de camins
i vies rurals:
a. per vehicle o maquinària autoritzats,
amb un mínim quan es tracti de pas de vehicles i maquinària.
b. En casos de curses i proves esportives.

8,00
198,89
39,86

6.2.- Per usos excepcionals de camins i vies rurals:
Turismes : per turisme i dia.
Camions fins a 3000 kg. De càrrega útil: per camió i dia
Camions de més de 3.000 kg. i menys de 10.000 kg. De càrrega
útil: per camió i dia.
Camions de més de 10.000 kg. De càrrega útil: per camió i dia
Tractors i maquinària fins a 25 cavalls fiscals: per tractor/màquina
i dia.
Tractors i maquinaria de més de 25 cavalls fiscals: per
tractor/màquina i dia.
Remolcs fins a 3.000 kg. De càrrega útil: per remolc i dia.
Remolcs de més de 3.000 kg. de càrrega útil: per remolc i dia.

4,00
15,95
24,01
31,91
24,01
31,91
15,95
24,01

Article 7. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i no es podran reduir del període assenyalat a la tarifa.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, d’acord amb el previst a
l’Ordenança, de Camins Municipals.
3. Es serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels
interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es notificaran als interessats i
es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi la
devolució de l’import ingressat.
5. Quan es concedeixi la llicència es practicarà una liquidació provisional, d’acord amb les
autoritzacions previstes a la mateixa. Quan finalitzi l’ús excepcional, es practicarà la liquidació
definitiva, procedint-se a les oportunes compensacions si és el cas.
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6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni transferir-se a tercers sense
la prèvia autorització municipal. Aquest només es podrà concedir en el cas de que hi hagi identitat
d’objecte, causa i ús excepcional, i existeixi una cessió contractual amb el titular inicial, que portin
implícita l’ús excepcional autoritzat al mateix.
7. De conformitat amb el previngut al RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text
refós de la LRHL, quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança es produïssin
desperfectes en els béns del domini públic local, el beneficiari vindrà obligat, sense perjudici del
pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament total de les despeses de reconstrucció o
reparació i a dipositar-ne prèviament el seu import. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament
serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts, o l’import del deteriorament dels
danyats.
Quan circumstàncies especials així ho aconsellin, es podrà exigir el dipòsit per avançat, mitjançant
aval bancari o metàl·lic, dels valors dels béns afectats pels aprofitaments especials que hom
pretengui realitzar.
No es podrà condonar total, ni parcialment, les indemnitzacions i reintegraments a que es refereix
el present apartat
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, així com quan se sol·licita
l’oportuna llicència, quan el fet imposable és l’activitat tendent a concedir-la.
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer
dia de cada període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 9. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar ments d’un any, el període impositiu coincideix amb
el determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament s’estengui a més d’un exercici, el període
impositiu comprèn l’any natural.
3. Quan no s’autoritzi la autorització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’ autoliquidació, pel procediment d’ingrés en efectiu en la
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tresoreria municipal.
2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la sol·licitud
d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal presentar, l’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que
el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’ha de fer en
el primer trimestre de cada any.
4. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa . En aquest cas
s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant l’última desena del termini de pagament
voluntari.
5. La presentació de la baixa, tindrà efectes a partir del dia hàbil següent al de la seva
presentació, la no presentació d’aquesta determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General Tributària
i la normativa que la desplega.
Article 12. Entrada en vigor
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 – TAXA PER LA LLICÈNCIA D´AUTO-TAXIS I ALTRES
VEHICLES DE LLOGUER
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refòs
de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la taxa per la llicència d'auto-taxis i altres vehicles de
lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa
l'article 57 de l'esmentat RD legislatiu.
Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
que, en relació amb les llicències d'auto-taxis i vehicles de lloguer a què fa referència el Reglament
aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, 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.
Article 3er. Subjecte Passiu.
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:
a) 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.
b) 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.
Article 4rt. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i les sindiques, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei
o activitat, d'acord amb la tarifa següent, adient a les característiques autoritzades en els articles
126 a 132 del Decret 319/90, de 21/12 regulador de la Llei de transports per carretera:

Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències
Epígraf segon. Autorització per a la transmissió de
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Euros
169,64

llicències:
a) Transmissió "inter vivos"
b)Transmissions "mortis causa"
Epígraf tercer. Llicències:
Autorització per substitució de vehicle

169,64
141,19
127,24

Article 6è. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7è. Acreditament.
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a),
b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi 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 siguin sol•licitats.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 8è. Declaració en ingrés.
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran
a instància de part.
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 per a ingrés directe i els
contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de
Recaptació.
Article 9è. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 o), del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s´aprova el Text Refós de la LRHL, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització d´ instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Article 3. Subjecte passiu
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’art. 35 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els
serveis de les instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l' article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
Es podrán aplicar exempcions, bonificacions o reduccions per la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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6.1. ACTIVITATS ESPORTIVES D’ ESTIU (pagament únic):
ACTIVITAT

TAXA €

Diversport (2 setmanes/5 dies semana)

72,45

Diveresport + Acollida (2 setmanes/5 dies semana)

94,50

Diveresport Jove

84,00

Campus de básquet o altres campus esportius

86,10

Curs natació infantil

(5 dies setmana / 2 setmanes)

35,70

Natació adults

(2 dies setmana / 2 setmanes)

18,90

Aquagym

(2 dies setmana / 2 setmanes)

18,90

Natació adults+Aquagym

(4 dies setmana / 2 setmanes)

37,80

6.2. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (pagament únic):
CONCEPTE

TAXA €

Lloguer gimnàs

(preu hora)

34,28

Lloguer camp de futbol gespa artificial

(preu hora)

105,00

Suplement llum artificial

(preu hora)

17,69

( preu/hora)

21,95

Cost extra neteja

CONCEPTE

PAVELLO
MUNICIPAL

Preu/hora Fiança

Preu/hora

Entitats esportives municipals amb
conveni

Gratuït

200,00
€(anual)

Gratuït

Entitats esportives no municipals,
entitats locals no esportives, grups,
empreses o institucions.

-

-

49,25€

Col.legis del municipi amb conveni

8,03€

210,00€
(anual)

15,75€

-

-

33,18€

Col.legis del municipi
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PAVELLO
CASAL

Normes de gestió de les taxes per l’ús de les instal.lacions esportives:
1.

2.
3.
4.

5.

El pagament de la taxa i de la fiança s’efectuarà abans de fer-se l’activitat, en el
període de temps que hi ha entre l’aprovació de l’ús i la realització de l’activitat. Els
preus s´hauran de pagar per avançat, un cop aprovada la sol•licitud d´ús per part del
responsable de la instal•lació. L´import satisfet podrá ser retornat prèvia sol·licitud i
justificació a l’Ajuntament en el cas que no s´arribés a fer ús de la instal•lació per
causes d’accident o malaltia imputables al sol•licitant, únicament pel període efectiu
que concorri el motiu de baixa. L´import satisfet no serà retornat per causes
imputables al sol•licitant La devolució de la fiança, s’efectuarà mitjançant sol.licitud
expressa al Registre General de l’Ajuntament de Montblanc i presentació de l'informe
favorable emès per part del tècnic d’esports.
En cap cas l’usuari (entitat o grup de persones) podrà cedir l’ús de la instal.lació
concedit, ni una part, a cap altra entitat o grup de persones, sigui quina sigui la seva
finalitat.
El còmput de temps per aplicar les taxes serà per hora sencera.
Les despeses addicionals que generin activitats especials (esportives i no
esportives), com per exemple el cost d’assegurances, seran carregades a l’entitat o
persona sol.licitant, a part de la taxa per l’ús de la instal.lació, d’acord amb el cost
efectiu del servei.
Es poden concedir bonificacions totals o parcials quan l'entitat sol·licitant tingui
subscrit conveni de col·laboració amb aquest ajuntament i així es contempli en el
conveni; o quan per la tipologia de l'acte s'ha acordi declarar-lo d'interés municipal,
previ acord de Junta de Govern Local.

6. No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament
que haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui
l’ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva
i que el pagament total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu
meritament.
6.3. SERVEIS ESPORTIUS (pagament únic):
ACTIVITATS PAVELLÓ MUNICIPAL

TAXA €

TAXA €

Campionats o altres activitats esportives (fins a 10 partits)

252,20

264,81

Campionats o altres activitats esportives (fins a 20 partits)

480,00

504,00

6.4. ACTIVITATS GIMNÀS (quota mensual):
ACTIVITAT
Gimnàstica de manteniment , aeròbic, tonificació, pilates,
hipopressius, running i altres activitats dirigides (1
dia/setmana)
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12,60

Gimnàstica de manteniment , aeròbic, tonificació, pilates,
hipopressius, running i altres activitats dirigides (2
dies/setmana)

24,15

Gimnàstica de manteniment , aeròbic, tonificació, pilates,
hipopressius, running i altres activitats dirigides (3
dies/setmana)

31,50

Gimnàstica de manteniment , aeròbic, tonificació, pilates,
hipopressius, running i altres activitats dirigides (4
dies/setmana)

38,85

Spinning (2dies/semana)

29,40

Dansa

(1 dia/setmana)

15,75

Dansa

(2 dies/setmana)

28,35

Dansa

(3 dies/setmana)

38,85

Atletisme infantil

(1 dia/setmana)

15,75

Atletisme infantil

(2 dies/setmana)

28,35

6.5. ACTIVITATS GIMNÀS (quota mensual):
ACTIVITAT

TAXA €
Adults

PAFES
setmana/mes )

( 3 dies/

28,40€

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o bé en el moment
d’utilització del servei.
Article 8. Bonificacions.


Bonificació del 10 % de la quota a les persones que siguin membres d’una família




nombrosa o monoparental, i així ho acreditin amb el corresponent carnet en vigor.
Bonificació del 20% per a discapacitats, majors de 60 anys, jubilats i pensionistes.
Bonificació del 15% en les activitats de gimnàs als menors de fins a 16 anys, entenent-se
que reuneixen aquesta condició els nens que a 31 de desembre encara tinguin 16 anys.

Article 9. Pagament
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El pagament de les activitats de gimnàs s’efectuarà mensualment per transferència bancària dintre
els deu primers dies del mes. Els obligats al pagament de la taxa hauran de domiciliar-ho en una
entitat financera.
El pagament de les activitats d’estiu es farà efectiu durant el període d’inscripció de les mateixes.
En el primer pagament s’hi afegirà l’import de l’assegurança obligatòria per tot el curs, tant
d’activitats esportives d’estiu com de gimnàs.
Sempre que es vulgui donar de baixa caldrà fer-ho mitjançant sol·licitud escrita presentada al
Registre General de l' Ajuntament amb 15 dies d' antelació abans de finalitzar el mes, indicant els
motius. L'incompliment d'aquest termini determina el dret de l’Ajuntament per a seguir exigint la
taxa mensual o trimestral de que es tracti.
La baixa de la taxa computarà en tot cas, a partir del mes següent en el que s’ha efectuat la
sol·licitud.
En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament d’un trimestre, es procedirà automàticament a
la baixa del servei de l’usuari, que no es podrà gaudir fins que no hagi reintegrat les liquidacions
degudes.
No obstant, si la falta de pagament està suficientment motivada, es podrà procedir a l’aplaçament o
fraccionament de les liquidacions pendents de pagament, sense veure’s privat del servei.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions es regiran pel que disposa la Llei general tributària i la normativa que la
desplega.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal durant el periode que l’Ajuntament de
Montblanc pugui declarar mitjançant resolució o acte administratiu dictat a l’efecte de la suspensió
de la utilització pels interessats del fet imposable d’aquesta ordenança fiscal, la qual reprendrà la
seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa”.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 - ORDENANÇA PREU PÚBLIC SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Article 1. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s´ aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel servei de
llar d’infants, que es regirà per aquesta ordenança, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 127 de l’esmentat RD legislatiu.
Article 2. Objecte.
Consisteix en la utilització de la llar d’Infants Municipal, mitjançant la matriculació a la mateixa.
Article 3. Obligats al pagament.
Estaran obligats a efectuar el pagament les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals dels menors matriculats a la llar d’infants.
La matriculació comporta l' acceptació del període escolar previst en aquesta ordenança, que s'
estableix de setembre a juliol, ambdós inclosos.
Sempre que es vulgui donar un nen de baixa caldrà fer-ho mitjançant sol·licitud escrita presentada
al Registre General de l' Ajuntament amb 15 dies d' antelació a l’ inici del mes següent, indicant els
motius. L'incompliment d'aquest termini determina el dret de l’Ajuntament per a seguir exigint la
taxa mensual o trimestral de que es tracti
L’ estimació de la baixa tindrà efectes, si s’ ha fet amb l’ antelació anteriorment establerta, el mes
natural següent a la seva comunicació.
La baixa de l’alumne suposa la pèrdua de la plaça a la Llar d’Infants.
Article 4. Import
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les següents tarifes:
CONCEPTE
Quota mensual sense menjador
Quota per dia de menjador (quota alimentària+servei de
menjador)
Quota diària monitor menjador nadons
Quota mensual menjador *
Material escolar
Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual
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IMPORT
EUROS
194,41*
8,40
4,73
168,00*
52,50
6,30

*La quota mensual no serà reemborsable en cap cas, excepte si s’avisa el mes anterior.
Es podran generar liquidacions extraordinàries per activitats o material esporàdics fora de la quota
de material escolar que en cap cas superan el cost del servei o subministrament i es recaptarà la
part proporcional del cost als alumnes beneficiaris de l’activitat extraordinària.
Article 5. Bonificacions


Bonificació del 20 % de la quota a les persones que siguin membres d' una família nombrosa
o monoparental , i així ho acreditin amb el corresponent carnet en vigor.



Bonificació del 15% de la quota en el cas d’unitats familiars que matriculin a més d’un infant
al centre, la reducció s’aplicarà a cada un d’ells.



No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre les bonificacions aplicables a un mateix
subjecte passiu, per aquest motiu serà d’aplicació la que sigui més avantatjosa.

Article 6. Pagament.
El pagament s’efectuarà mensualment dintre dels 10 primers dies de cada mes.
L’import del material escolar es cobrarà 50% amb la primera quota mensual del curs i l’altra 50%
amb la quota del mes de febrer.
Els obligats al pagament del preu públic, hauran de domiciliar-lo en una entitat financera.
En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament per dues mensualitats, consecutives o no, es
procedirà automàticament a la baixa del servei de l’usuari, que no es podrà gaudir fins que no hagi
reintegrat les liquidacions degudes.
No obstant, si la falta de pagament està suficientment motivada, i amb l’informe favorable del servei
d’assistència social del Consell Comarcal, es podrà procedir a l’aplaçament o fraccionament de les
liquidacions pendents de pagament, sense veure’s privat del servei de llar d’infants.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en període voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 7. Modificació de preus.
L’òrgan competent per a la modificació dels preus fixats en aquesta ordenança serà el Ple de
l’Ajuntament.
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El Ple de l' Ajuntament podrà fixar preus inferiors en aquells casos que per raons socials o
benèfiques sigui aconsellable, i previ informe favorable del Servei d’Assistència social.
Article 8. Vigència i data d’aprovació.
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal durant el periode que l’Ajuntament de
Montblanc pugui declarar mitjançant resolució o acte administratiu dictat a l’efecte de la suspensió
de la utilització pels interessats del fet imposable d’aquesta ordenança fiscal, la qual reprendrà la
seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa”.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.25 - PREU PÚBLIC ERMITA SANT JOSEP

Article 1er. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 48 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s´aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel Servei de
tramitació d´expedients per compte de particulars, que es regirà per aquesta ordenança, les normes
de la qual s´atenen al que disposa l´art. 127 de l´esmentat RD legislatiu.
Article 2on. Objecte.
Consisteix en la utilització de les instal·lacions de la Ermita de Sant Josep.
Article 3er. Obligats al pagament.
Seran obligats a efectuar el pagament, les persones físiques o jurídiques que utilitzin les
instal·lacions.
Article 4rt. Quantia
CONCEPTE
Taula

SUBCONCEPTE
Adults
Nens( 6/12 anys)

Taula, llenya i focs
Taula pròpia (Wc, brossa, neteja,...) Adults
Nens( 6/12 anys)
Visites d'escoles (taules i entorn)
Nens
Professors
Terreny d'acampada
Tendes (tenda/dia)
Adults (pax/dia)
Nens 6-12 (pax/dia)
Acampada complerta (pax, tenda,
taula, llenya, tot el dia)
Adults
Nens( 6/12 anys)
Fiança per servei ús de lavabos en
grups de més de 10 persones
Preu per grup

IMPORT EUROS
1,68
1,05
3,15
1,37
0,74
Gratuït
Gratuït
3,15
3,15
2,52
9,45
7,04
31,50

Article 5è. Pagament
Es satisfarà en el moment de la utilització de les instal·lacions a les mateixes instal-lacions. La
recaptació realitzada es liquidarà a la Tresoreria Municipal periòdicament d’ acord amb les
instruccions emeses per la Corporació.
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No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 6è. Modificació de preus
L´òrgan competent per modificar els preus fixats en aquesta ordenança serà la Junta de Govern
Local de l´Ajuntament.
Article 7è. Vigència
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL N.26 - PREUS PÚBLICS OFICINA DE TURISME
Article 1er. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 48 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s´aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel Servei de
tramitació d´expedients per compte de particulars, que es regirà per aquesta ordenança, les normes
de la qual s´atenen al que disposa l´art. 127 de l´esmentat RD legislatiu.
Article 2on. Objecte.
Consisteix en la venda i lloguer de material de promoció turística o rebre el servei de visita guiada
o participació a fira.
Article 3er. Obligats al pagament.
Seran obligats a efectuar el pagament, les persones físiques o jurídiques que adquireixin o lloguin
aquest material o rebin el servei de visita guiada o participació a fira.
Article 4rt. Quantia.
TARIFA PRIMERA. PREUS DE LA VENDA DE MATERIALS :
DESCRIPCCIÓ
Guia Montblanc
Samarretes temática específica (festa major, etc..)
Conte Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac
Bossa marxandatge
Targeter marxandatge
Moneder marxandatge
Portallapis marxandatge
Portaentrepà marxandatge
Carpeta marxandatge
Clauer marxandatge
Pack conjunt marxandatge “ània”
festival brickània, clickània, terrània
Pack marxandatge infantil per restaurants (100
pots llapis colors + 500 il·lustracions per pintar)
Passejant per Montblanc
Sant Jordi i el drac (conte)
Sant Jordi i el drac (per pintar i escriure)
Els preus s’entenen IVA inclòs.
TARIFA SEGONA. PREUS DE LES VISITES GUIADES :
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IMPORT €
15,75
8,40
10,45
31,50
5,25
5,25
6,30
6,30
8,40
3,15
52,50
63,00
5,00€
5,90€
3,90€

1. VISITES INDIVIDUALS:
VISITA MONUMENTAL
IMPORT PER
PERSONA
Majors de 14 anys

8,00€

Nens de 7 i fins a 13 anys

4,00€

Menors de 6 anys

Gratuït

VISITA ENOGASTRONÒMICA I NOCTURNA
IMPORT PER
PERSONA
Majors de 18 anys

12,00€

Nens i joves de 7 i fins a 17 anys

6,00€

Fins a 6 anys

Gratuït

VISITA LLIURE A LA MURALLA
IMPORT PER
PERSONA

2.

Majors de 14 anys

3,00€

Nens de 7 i fins a 13 anys

1,50€

Fins a 6 anys

Gratuït

Grups a partir de 10 persones

1,50€

VISITES PER A GRUPS:

VISITA AL CENTRE HISTÒRIC
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IMPORT PER
PERSONA
Majors de 14 anys

6,00€

Nens de 7 i fins a 13 anys

3,00€

Menors de 6 anys

Gratuït
IMPORT PER GRUP
180,00€

Grups concertats escolars o amb agència de
viatges

VISITA AL CENTRE HISTÒRIC AMB DINAR en restaurants de Montblanc concertats:
OPCIONS

IMPORT PER PERSONA

Opció A (de dilluns a divendres)

18,00€

Opció B (de dilluns a diumenge)

22,00€

CIAR I PINTURES RUPESTRES
(IMPORT PER PERSONA)
12,60 €

Majors de 14 anys

6,30 €

Nens de 7 i fins a 13 anys
Fins a 6 anys

Gratuït

VISITES ESCOLARS
IMPORT PER
PERSONA
Visita

6,00€

Visita guiada amb animació diada de Sant Jordi

4,20€

TARIFA TERCERA. PREUS ESDEVENIMENTS TURÍSTICS:
1.PREUS EXPOSITORS I ENTRADES VISITANTS
BRICKÀNIA
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Concepte
Botigues i venedors
Entrada nens fins a 6 anys
Entrada infantil de 7 fins a 13 anys
Entrada majors de 14 anys
Presentant el Carnet Jove,
Presentant el carnet de familia nombrosa o
familia monoparental
Presentant el carnet de discapacitat
TERRÀNIA
Concepte
Ceramistes expositors
 Ceramistes estrangers que
participen per 1ª vegada
 Ceramistes estrangers que
participen per 2ª vegada
Previ conveni amb l’ajuntament
CLICKÀNIA
Concepte
Botigues i venedors

Entrada nens fins a 6 anys
Entrada 1 dia infantil de 7 fins a 13 anys
Entrada 2 dies infantil de 7 fins a 13 anys
Entrada 1 dia majors de 14 anys
Entrada 2 dies majors de 14 anys
Presentant el Carnet Jove
Presentant el carnet de familia nombrosa o
familia monoparental
Presentant el carnet de discapacitat
SAFRÀNIA #365
Concepte
Productors (exposició i venda )
Copes / gots

Import
420,00€
Gratuït
2,00€
4,00€
Gratuït el titular
Gratuït els menors
d’edat
Grautït a partir del
33% de discapacitat
Import
105,00
Retorn del 100%
(100,00 €)
Retorn del 50%
(50,00 €)
Descompte 100% sobre
l’import
Import
400,00 € - 1 cap de
semana
700,00 € - 2 caps de
setmana
Gratuït
2,00€
3,00€
4,00€
6,00€
Gratuït el titular
Gratuït els menors
d’edat
Grautït a partir del
33% de discapacitat
Import
150,00€
2,00€

S'estableix una bonificació del 75% per a establiments ubicats a Montblanc per a la participació
muntant estand a Terrània, Brickània i Clickània.
Aquesta bonificació afecta als preus de Botigues i venedors de Brickània i Clickània, i al de
Ceramistes expositors de Terrània.
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2.TALLERS I ACTIVITATS DELS ESDEVENIMENTS
Concepte
Tallers per a infants (nens de 7 a 13 anys)
Tallers per a adults (a partir de 14 anys)
Concursos de creativitat (Brikània i Clikània)
Curs o taller de guies turístics
Tast enogastronòmic a #Safrània365 Opció A
Tast enogastronòmic a #Safrània365 Opció B
Tast enogastronòmic a #Safrània365 Opció C
Tast enogastronòmic a #Safrània365 Opció D

Import
3,00
5,00
3,00
50,00
2,00€
10,00€
15,00€
25,00€

Article 5è. Pagament
Es satisfarà en el moment de recepció del Servei.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 6è. Modificació de preus
L´òrgan competent per modificar els preus fixats en aquesta ordenança serà el Ple de l’Ajuntament
de Montblanc.
Article 7è. Règim sancionador.
Les infraccions seran sancionades amb una multa de fins a 300 euros.
Article 8è. Vigència
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 27 - PREU PÚBLIC PISTES DE TENNIS
Article 1er. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 48 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s´aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel Servei de
tramitació d´expedients per compte de particulars, que es regirà per aquesta ordenança, les normes
de la qual s´atenen al que disposa l´art. 127 de l´esmentat RD legislatiu.
Article 2on. Objecte.
Consisteix en la utilització de pista de tennis per practicants no socis de alta en el club.
Article 3er. Obligats al pagament.
Seran obligats a efectuar el pagament, les persones físiques o jurídiques que utilitzin les pistes de
tennis no socis de alta en el club.
Article 4rt. Quantia.
Utilització de pista de tennis per practicants no socis d’alta en el club:
Tarifa de 7,84 € per persona , amb mínim de duració d’una hora, i màxim fins que entri un altre
persona a la mateixa pista.
Utilització de pista de pàdel per practicants no socis d’alta en el club:
Tarifa de 5,25 € per persona, amb mínim de duració d’una hora, i màxim fins que entri un altre
persona a la mateixa pista.
Article 5è. Pagament
Es satisfarà en el moment de la utilització de les pistes.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 6è. Modificació de preus
L´òrgan competent per modificar els preus fixats en aquesta ordenança serà el Ple de l’Ajuntament
de Montblanc.
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Article 7è. Vigència
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.28 - PREU PÚBLIC PER SERVEI DE CONFECCIÓ D´EXPEDIENTS
Article 1er. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 48 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s´aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel Servei de
tramitació d´expedients per compte de particulars, que es regirà per aquesta ordenança, les normes
de la qual s´atenen al que disposa l´art. 127 de l´esmentat RD legislatiu.
Article 2on. Objecte.
Consisteix en la formulació d´expedients a presentar davant del Cadastre Públic, que sol·licitin els
particulars o bé es tramiti d’ofici per part l’Ajuntament en nom dels particulars.
Article 3er. Obligats al pagament.
Seran obligats a efectuar el pagament, les persones físiques o jurídiques que tinguin responsabilitat
del servei sol·licitat o els representants legals de les mateixes.
Article 4rt. Quantia
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les següents tarifes, segons els tràmits següents:
Confecció i tramitació d´alteracions cadastrals d´urbana

46,67

Confecció i tramitació de canvis de titular cadastral de rústica

26,25

Confecció i tramitació d´alteracions cadastrals de rústica

46,67

Confecció i tramitació d´agrupacions i/o segregacions de rústica

46,67

Gestió per l´obtenció del certificat cadastral de l´immoble de referència

32,39

Confecció i tramitació de recurs

20,27

Article 5è. Pagament
Es satisfarà, en el moment de prestar el servei per part l´Ajuntament o altres òrgans per compte del
mateix, a les dependències de la Tresoreria Municipal, mitjançant pagament efectiu.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
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Article 6è. Modificació de preus
L´òrgan competent per modificar els preus fixats en aquesta ordenança serà el Ple de l´Ajuntament.
Article 7è. Vigència
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.29 - PREU PÚBLIC PER SERVEI D´US D´EDIFICIS O BÉNS
PÚBLICS
Article 1er. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 48 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s´aprova el text refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel Servei d´ús
d´edificis públics, que es regirà per aquesta ordenança, les normes de la qual s´atenen al que
disposa l´art. 127 de l´esmentat RD legislatiu .
Article 2on. Objecte.
Consisteix en la utilització dels edificis o béns i material d´ús públic durant períodes determinats per
persones o entitats .
Les associacions o entitats sense ànim de lucre estaran exemptes de pagament quan sol·liciten la
utilització del local per a la realització d'activitats, la finalitat de la qual sigui de caràcter social,
benèfic, cultural o d'interés públic, i sigui autoritzada prèviament per l’Ajuntament.
Article 3er. Obligats al pagament.
Seran obligats a efectuar el pagament, les persones físiques o jurídiques que tinguin la
responsabilitat de l´ús sol·licitat o els representants legals de les mateixes.
Article 4rt. Quantia.
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les següents tarifes:
Per dia o per part del mateix:
Import
Sala d´actes del Casal d´Entitats
Antic Hospital de Santa Magdalena
Sala de Plens de l´Ajuntament de Montblanc
Pavelló Casal Montblanquí
Cinema Casal Montblanquí
Església de Sant Francesc
Per cada sala del centre cultural Anselm Turmeda
(claustre, sala corts catalanes, sala st. Jordi)
Per aula /sala polivalent a la biblioteca
Altres edificis municipals no especificats
Per taula
Per cadira
Per còpia de claus electròniques dels edificis extraviades
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168,00
220,50
220,50
388,50
168,00
388,50
168,00
50,00
220,50
0,42
0,11
36,50

Amb finalitats formatives o activitats recurrents en el temps s’estableix el següent:
Preu mensual per utilització 1 dia setmanal segons disponibilitat:
Per aula /sala polivalent a la biblioteca
Per aula Centre Cultural Sant Jordi
Aula en altres edificis municipals no especificats

60,00€
35,00€
60,00€

Tot i que s’autoritzi la cessió gratuïta d’aquests edificis amb les condicions previstes a l’article 2
d’aquesta ordenança, en cas que ho sol·liciti l’Ajuntament per considerar l’activitat de molta
concurrència pública o preveure possibles costos elevats com a conseqüència de la cessió de
l’edifici, es podrà requerir una fiança de 200€/any
A aquest preu s’hi afegirà el cost del servei de neteja extra, quan sigui necessari després de la
utilització de l’edifici, i serà de 16 €/hora per als dies laborables i 22 €/hora per als dies festius.
Queden exclosos, els que satisfaran alguna taxa regulada en aquestes ordenances, que justifiqui
l'ocupació dels mateixos locals.
Article 5è. Pagament.
Desprès d´haver sol·licitat per escrit la autorització i en el moment de tenir la comunicació afirmativa
per part de l´Ajuntament, l´import es satisfarà a les dependències de la Tresoreria Municipal,
mitjançant pagament efectiu o transferència bancària.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 6è. Modificació de preus.
L´òrgan competent per modificar els preus fixats en aquesta ordenança serà el Ple de l’ Ajuntament.
Article 7è. Vigència.
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents

166

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS I ACTIVITATS SOCIALS, CULTURALS, ESPORTIVES I/O FESTIVES
Article 1r.- Naturalesa
De conformitat amb el que estableixen els articles 41 i 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 4,
49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local les entitats locals
tenen reconeguda la capacitat reglamentària per establir preus públics per la prestació de serveis.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança els usuaris o
beneficiaris dels respectius serveis.
Quan per causes causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o activitat no es
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 3. Naixement de l’obligació
L’acreditació del preu públic neix des de que s’iniciï la prestació del servei o la realització de
l’activitat.
Article 4. Preus.
1- ESPECTACLES INFANTILS
Entrada preu únic mínim: 3€/persona/ dia
Entrada preu únic màxim: 15€/persona/ dia
2- TEATRE o ALTRES ACTIVITATS CULTURALS (segons la qualitat de l’espectacle):
Preu entrada màxim (segons cost de l’espectacle) : 30€
Preu entrada mínim (segons cost de l’espectacle) : 3€
- Categoria A :
Espectacles amb cotització de contracte per actuacions en públic entre 7.200,01 € i 18.000
€, el preu serà:
*
adult:
25€
*
majors de 65 anys:
15€
*
infants fins a 12 anys
10€
- Categoria B :
Espectacles amb cotització de contracte per actuacions en públic entre 3.600,01 € i 7.200 €,
el preu serà:
*
adult:
10€
*
majors de 65 anys:
6€
*
infants fins a 12 anys
5€
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- Categoria C :
Espectacles amb cotització de contracte per actuacions en públic fins a 3.600 € el preu serà:
*
espectacles familiars
Preu únic:
5€
- Categoria D :
Espectacles amb cotització de contracte per actuacions en públic de més de 18.000,01 €, el
preu serà fixat per Junta de Govern Local.
3- CURCUBEU:
Entrada Preu únic: 5,00€ / persona.
Per als infants de 0 a 3 anys l’entrada serà gratuïta en tots els espectacles.
4- PARCS O PROGRAMES DESTINATS A INFANTS I/O JOVENTUT (FESTALATEVA, PARC
DE NADAL, etc…)
Entrada preu únic mínim: 3€
Entrada preu únic màxim: 15€
Abonament setmanal preu únic màxim: 10€
5- ACTIVITATS SOCIALS / DE LLEURE/ CULTURALS
Inscripció preu mínim 20€
Inscripció preu màxim 150€
Inscripció Horts socials (podrà ser gratuït amb informe previ dels serveis socials): 150€/any
Gots retornables: 1€
Article 5.- Gestió del pagament
El pagament es realitzarà abans de l’inici de l’actuació o prestació del servei.
Article 6.- Bonificacions
Totes aquelles persones que siguin membres d'una família nombrosa o monoparental i així ho
tinguin acreditat amb l'aportació de l'oportú carnet de família nombrosa o monoparental, gaudiran
d'una reducció del 10 % en totes les tarifes
Guadiran d’una bonificació del 25% de la suma dels preus dels abonaments individuals de temporada
quan adquireixin l’abonament alhora 2 membres de la mateixa unitat familiar
Guadiran d’una bonificació del 30% de la suma dels preus dels abonaments individuals de temporada
quan adquireixin l’abonament alhora 3 membres de la mateixa unitat familiar
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Guadiran d’una bonificació del 35% de la suma dels preus dels abonaments individuals de temporada
quan adquireixin l’abonament alhora 4 membres de la mateixa unitat familiar
Guadiran d’una bonificació del 40% de la suma dels preus dels abonaments individuals de temporada
quan adquireixin l’abonament alhora 5 o més membres de la mateixa unitat familiar
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 -PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL
CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ MONTBLANC
DIGITAL
Article 1r.- Naturalesa
De conformitat amb el que estableixen els articles 41 i 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 4,
49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local les entitats locals
tenen reconeguda la capacitat reglamentària per establir preu públic per la prestació de serveis.
Article 2. Objecte.
Consisteix en la utilització dels serveis prestats pel centre TIC.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones o entitats
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d'activitats a què es refereix
l'article 1.
Article 4. Naixement de l’obligació
L’acreditació del preu públic neix des de que s’iniciï la prestació del servei o la realització de
l’activitat.
Article 5. Preus.
Preus dels serveis del CTIC Montblanc
SERVEIS

IMPORT

Impressions i fotocòpies
A4 en blanc i negre

0,11

A4 en color

0,32

Serveis de copisteria
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Enquadernació espiral + portada i
contraportada

2,15

Enquadernació WIRE-0 + portada i
contraportada

1,58

Plastificació (fins a A4)

0,53

Plastificació (A3)

1,05

Serveis digitals
Gravació de cd (cd no inclòs)

1,05

Gravació de cd (amb cd 700 MB inclòs)

1,94

Gravació de dvd (dvd no inclòs)

1,05

Gravació de dvd (amb dvd 4,7 GB inclòs)

2,68

Gravació de dvd (amb dvd 8,5 GB inclòs)

4,31

Cursos de formació
FORMACIÓ BÀSICA:
Fins a 20 hores …………………………………..

31,50

Fins a 40 hores …………………………………..

52,50

Fins a 60 hores …………………………………..

73,50

FORMACIO AVANÇADA :
Fins a 20 hores …………………………………..

42,00

Fins a 40 hores ………………………………….

68,25

Fins a 60 hores ………………………………….

94,50

Cessions aula - equipaments
Lloguer del punt TIC (*)

66,41

Lloguer del punt TIC, més de 5 hores (*)

38,59

Lloguer de despatx (*)

33,18

Lloguers
Lloguer del canó (*)
Lloguer del canó, més de 10 hores (*)
Lloguer de l'ordinador portàtil (*)
Lloguer de l'ordinador portàtil, més de 10 hores
(*)

12,34
8,30
12,34
8,30

(*) 1. Amb sol·licitud prèvia, el lloguer (per les entitats i associacions de
Montblanc), serà gratuït.
2. S'aplicarà una fiança de 100€, en el lloguers a particulars i entitats i de
250€ a les empreses.
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Accès lliure
Diari

2,15

Setmanal

6,41

Article 6.- Exempcions i bonificacions
Les bonificacions especificades a continuació, seran les següents i s’aplicaran únicament sobre el
preu dels cursos de formació:





Estudiants universitaris:………………..............
Menors de 18 anys, jubilats: …………………
Aturats:……………………………………………
Discapacitats ……………………………………
(el grau de minusvalia del 33% o superior que
emesa per part del òrgan competent)

50%
50%
85%
50%
s’acreditarà amb la corresponent resolució

Article 7.- Meritació
L' import del preu públic es meritarà en el moment en que s’ iniciï la prestació del servei o la
realització de la activitat.
El cobrament de la quota anual del carnet d’usuari s’efectuarà durant els primers 10 dies del mes
de setembre de cada any. Sempre que un usuari es vulgui donar de baixa de la quota anual, caldrà
fer-ho mitjançant sol·licitud escrita presentada al Registre General de l’ Ajuntament amb 15 dies
d’antelació a l’ inici del mes de setembre.
Sempre que una persona que estigui matriculada en un curs i es vulgui donar de baixa del mateix,
caldrà fer-ho mitjançant sol·licitud escrita presentada al Registre General de l’ Ajuntament amb 15
dies d’antelació a l’ inici del curs.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.32 TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA EN VIES I ÀREES PÚBLIQUES MUNICIPALS
______________________________________________________________________________
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 57 i 20.3.u 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 del 15 al 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.

Article 2n. FET TRIBUTABLE
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es
produeix quan s'estacionen vehicles de tracció mecànica en les zones de les vies públiques
municipals, així ordenades per aquesta ordenança i les que en un futur es puguin introduir o reduir
mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
S'entendrà per estacionament tota immobilització de vehicle per duració superior a dos minuts,
sempre que no sigui obligat, per imperatius de la circulació.
2.- No estan subjectes a la taxa els vehicles estacionats en zones reservades per la seva classe o
activitat i els vehicles autotaxi, quan el conductor estigui present.
Article 3r. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius tractant-se d'estacionament limitat, els conductors de vehicles estacionats
en vies públiques, en zones reservades a l'efecte.
Article 4t. RESPONSABLES
Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu totes les persones que
siguin causants o col·laborin a la realització d'infraccions tributàries.
La responsabilitat s'exigirà en tot cas, segons els procediments previstos en la Llei general tributària.
Article 5è. BENEFICIS FISCALS
a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, no estaran obligats al pagament de la
taxa, quan sol·licitin autorització per estacionar sense duració limitada determinats vehicles, sempre
que es considerin necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament i per
altres usos que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
No s'aplicaran reduccions ni bonificacions per determinar el deute.
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b) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social, a la Creu Roja,
a Protecció civil i les ambulàncies, sempre que estiguin de servei.
c) Els vehicles propietat de persones amb discapacitat física, sempre que tinguin l'autorització
prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d'estacionament de persones amb
discapacitat. Aquesta targeta haurà d'estar col·locada a l'interior del vehicle. Ha de ser visible des
de l'exterior. Ha de ser l'original.
d) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a l’Estat, identificats externament amb
plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.
Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA


Per l'estacionament de vehicles amb duració limitada s'aplicaran les següents tarifes (als
parquímetres o mitjançant APP mòbil:
min.
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65


€
0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65

min.
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
150

0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,45

Anul·lació de denúncia 3 euros

Article 7è. MERITACIÓ
Considerant que es regulen els estacionaments amb horaris limitats, la taxa es merita quan s'efectua
l'estacionament en les zones reservades de les vies públiques o zones blaves, dins dels horaris
següents: el dies feiners de dilluns a dissabte de 9:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores.
Aquests horaris es podran variar per acord de la Junta de Govern Local.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Article 8è. DECLARACIÓ I INGRÉS
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La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i es pagarà en el moment de l'inici de l'estacionament en
zona blava. El pagament s'efectuarà en les màquines expenedores de bitllets, instal·lades en les
vies públiques, col·locant el bitllet de forma totalment visible des de l'exterior.
Article 9è. GESTIÓ DE L'APROFITAMENT
1.- La gestió del servei es desenvoluparà mitjançant la gestió directa pel mateix ajuntament, al que
li correspondrà efectuar el manteniment, control, emissió dels bitllets acreditatius del pagament, així
com controlar l'incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que estacionen els
vehicles.
Els imports de la recaptació, tant en període voluntari com executiu, formaran part dels ingressos
del pressupost corrent de l'ajuntament.
Article 10è. INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions i sancions es regiran per la Llei general tributària i normes complementàries que ho
desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.33 PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICIAT A L'EMISORA
MUNICIPAL DE RÀDIO
______________________________________________________________________________
Art. 1.- Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 41 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació del servei de publicitat o la realització d'activitats a l'Emissora de Ràdio Municipal “Ràdio
Montblanc”.
Art. 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació de serveis publicitaris en l'Emisora de Ràdio
Municipal “Ràdio Montblanc”.
Art. 3.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones, empreses
o entitats que es beneficiïn de la prewstació del servei o activitat que es realitzi.
Art. 4.- Naixement de l'obligació
L'obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb l'inici de la prestació del
servei o la realització de l'activitat, un cop el subjecte interessat n'hagi realitzat la corresponent
sol.licitud.
Art. 5.- Quota tributària
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les quanties següents:
5.1.- Creació d'anuncis:
Enregistrament i muntatge de 31,5 euros
l’anunci
5.2.- Preu d'emissió de l'anunci:
DURADA
De 20 a 30 segons
Per cada segon de més a partir de 30 segons
5.3.- Preu mensual/anual d'emissió dels anuncis*:
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PREU
3,15 euros
0,21

EMISSIONS

PREU
MENSUAL
€

PREU
ANUAL
€

1 emissió diària

42

504

2 emissions diàries

63

756

4 emissions diàries

94,5

1134

6 emissions diàries

147

1764

8 emissions diàries

189

2268

519,75

3373,65

6 falques i 6 espots diaris

* La publicitat es pot incloure als informatius diaris, a les desconnexions amb la Xarxa de
Comunicació Local i al programa “La Tarda”, així com als programes musicals que s'emeten de
dilluns a divendres i els programes d'entreteniment i cultura dels caps de setmana.
5.4.- Programes i espais patrocinats setmanals:
TIPUS D'ESPAI I DURADA

PREU €

Microespai de 5 minuts

30,45

Microespai de 10 minuts

54,6

Espai fins a 30 minuts

72,45

Espai fins a 60 minuts

127,05

5.5.- Patrocini de programes: L'import serà neciociat amb el client i segons el programa.
5.6.- Tarifes a aplicar a les col.laboracions de les entitats adherides a l'annex III del Protocol General
dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local SL .(total euros)

CONCEPTE

CATEGORIA B
(CONSTENIDORS DE
LA XARXA)
VIDEO

Crónica
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CATEGORIA A
(CONTENIDORS
EN XARXA)
AUDIO

26,25

18,9

VIDEO

REQUERIMENTS
AUDIO

VIDEO

AUDIO

Entrevista

Producció i guionat
que comporti la
realització d'una
entrevista feta amb
un mínim de dues
càmeres d'acord
amb les indicacions
del control tècnic.

157,5

Introduccions i petits
espais

Producció de continguts

Tertulians/prescriptors
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26,25

26,25

78,75

39,9

10,5

Petits espais (
introduccions
prèvies, etc) amb
poques dificultats o
logístiques.

10,5

Tasques de
producció tècnica o
de continguts

78,75

Col.laboradors que
surtin en
pantalla/antena o
tinguin un pes
específic en el
guionatge i/o el
procés de
realització.

Producci
ói
guionat
que
comporti
la
realitzaci
ó d'una
entrevista
de com
a mínim 7
minuts o
participac
ió d'un
periodista
de
l'entitat
adherida
durant
aquest
mateix
període.
Petits
espais
(introducc
ions
prèvies,
etc.) amb
poques
dificultats
o
logístique
s.
Realitzaci
ó de
gstions
complem
entàries
per a
l'elaborac
ió de
contingut
s.
Col.labor
adors
que surtin
en
pantalla/a
ntena o
tinguin un
pes
específic
en el
guionatge
i/o el
procés de
realitzaci
ó.

Reportatge A

131,25

42

84

Reportatge B

210

52,5

105

Reportatge C

367,5

94,5

183,75

Reportatge sense editar,
bruts i arxiu històric

Seguiments
Retransmissions

Estudis/plató

179

52,5

84

26,25

787,5

262,5

84

21

Peces
radiofòniq
ues amb
guió i
muntades
(muntatg
e
Gravació ENG
musical)
complerta i de
de fins a
qualitat d'acord amb 4' amb
el protocol tècnic i
talls de
21 de rodatge.
veu.
Peces
radiofòniq
ues amb
guió i
muntades
(muntatg
e
Reportatges de fins musical)
8' i/o que inclogui
de fins a
més de 2
8' amb
localitzacions o 2
talls de
26,25 entrevistats.
veu.
Peces
Reportatges de fins radiofòniq
14' o que incloguin
ues amb
més de 3
guió i
localitzacions o 3
muntades
entrevistats o
(muntatg
gravacions que
e
requereixin més
musical)
d'una càmera o
de fins a
requeriments tècnics 14' amb
més complicats de
talls de
47,25 producció
veu.
A partir de 3'. Bruts
de càmera: gravació
ENG completa amb
una càmera amb
tots els seus
accessoris (soil.luminació-suport).
També imatges
d'arxiu amb valor
documental amb el
contingut indexat.
Seguime
nt
Seguiment
d'esdeve
d'esdeveniments (2 niments
hores)
(2 hores)
Enregistrament
convencional simple
fet a plató o estudis
de ràdio. Bàsic
ament fets amb
dues càmeres i un o
dos
conductors/entrevist
adors/convidats al
plató/estudi.

Cessió
d'estudis
o
participac
ió en
directe en
un espai
breu
(menys
de 10').

Art. 6.- Forma de pagament
Juntament amb la sol.licitud, es presentarà i s'abonarà una autoliquidació d'aquest preu públic, que
s'ingressarà a la tressoreria municipal o al compte titularitat de l'Ajuntament que s'indiqui.
No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que
haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui l’ordenança,
sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que el pagament
total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.
Art. 7. - Exempcions o bonificacions
1.- Dins del servei de publicitat a la Ràdio Municipal “Ràdio Montblanc” estaran exempts de
pagament els anuncis municipals o d'organismes i entitats municipals.
2.- Quan es tracti d'entitats o asociacions d'interès social o cultural i quan es tracti d'entitats o
associacions sense ànim de lucre l'Ajuntament podrà establir una bonificació de fins al 50 % dels
preus en funció dels interessos del municipi.
Art. 8.- Rescissió del contracte
La persona beneficiària del servei podrà rescindir el contracte publicitari abans de la seva
finalització, cas en el que caldrà la comunicació a l'Ajuntament i a l'Emissora de Ràdio “Ràdio
Montblanc”. L'Ajuntament podrà cobrar el percentatge corresponent, en funció del temps en què
s'hagi estat emetent la publicitat fins el moment de la comunicació de la finalització del contracte.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents

180

ORDENANÇA FISCAL NÚM.34 TAXA PER ACTUACIONS SINGULARS DE LA POLICIA
LOCAL
______________________________________________________________________________
Article 1r. Disposició general
A l'empara d'allò previst als articles 20 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 27 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la Taxa per actuacions
singulars de la Policia local, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l'activitat realitzada per la Policia local a la via pública, quan es refereixi,
afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, llevat de les tasques de vigilància pública
en general.
S'entèn que el servei prestat per la Policia local afecta o es refereix al subjecte passiu quan hagi
estat motivat, directament o indirectament, per ell mateix, de manera que les seves actuacions
obliguin la Policia local a realitzar activitats o prestar serveis, i sempre que es tracti de serveis que
no siguin de prestació obligatòria i gratuïta, tal com s'estableix a la normativa vigent.
1. Emissió d'informes tècnics.
2. Acompanyament de vehicles per la seva dimensió o la seva càrrega especial.
3. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega, i treballs especials, en zones no
destinades a aquesta finalitat, i per la dificultat o perill que representin per a la circulació.
4. Operació d'habilitació d'espais d'estacionament, quan per les dimensions dels vehicles, la seva
càrrega o per qualsevol altra circumstància, calgui fer-ho.
5. Realització i direcció de les tasques d'interrupció de la circulació com a conseqüència
d'operacions especials a la via pública a causa d':
a) Instal·lació temporal de grues mòbils
b) Instal·lació temporal de maquinària pesada
c) Instal·lació temporal de qualsevol altre element que, per les seves dimensions o perill, dificulti o
interrompi la circulació.
6. Qualsevol prestació de serveis extraordinaris fets per la Policia local, entesos com aquells que
ultrapassin les funcions pròpies.
Article 3r. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud del permís corresponent.
Tanmateix, es merita la taxa en el moment de sol·licitar-se la prestació del servei, regulat a l'article
2 d'aquesta ordenança.
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Article 4t. Subjectes passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·liciten, es beneficien o resultin afectats per
la prestació del servei.
Article 5è. Tarifes
1. Emissió d'informes tècnics: 49,15 €
2. Acompanyament de vehicles: 35 € per cada servei sol·licitat
3. Tasques de:
a) Habilitació d'espais d'estacionament per a tasques de càrrega i descàrrega, o treballs especials,
que es realitzen sobre una longitud màxima de 10 metres lineals, 12 €. Quan la distància superi els
10 metres lineals, per cada 2 metres o fracció: 1,45 €
b) Tallament d'un carril de circulació, en vies amb més d'un carril, en el sentit afectat: 38 € per cada
sol·licitud.
c) Tallament total d'un sentit de circulació: 70 € per cada sol·licitud
d) Tallament total dels dos sentits de circulació: 82 € per cada sol·licitud
Les tarifes d'aquest apartat 3 s'entenen per a una duració de 4 hores. Si es depassen, cada hora o
fracció incrementarà un 10%.
4. Altres serveis: 45 € per cada servei.
5. A més de les tarifes assenyales en els apartats anterior d'aquest article, en funció de la dedicació
del personal de la Policia local que cada servei requereixi, es liquidaran les següents tarifes:
a) Per cada agent i hora (o fracció)
- En horari diürn: 35 €
- En horari nocturn o festiu: 45 €
- En horari nocturn i festiu: 48 €
b) Pel que fa a aquesta ordenança, s'entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores i per diürn, la
resta d'hores.
Article 6è. Exempcions
Estaran exempts els serveis per activitats d'interès municipal i que no tinguin caràcter lucratiu.
L'exempció del pagament de la taxa no eximeix de l'obtenció de la corresponent autorització, en cas
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que es tracti de transports especials o de circulació d'un vehicle especial.
Article 7è. Normes de gestió
1. Les persones interessades a rebre la prestació d'un servei, hauran de sol·licitar-lo com a mínim
amb set dies d'antelació.
Es consideren dies inhàbils els dissabtes i diumenges, i les festes oficials.
2. El pagament de la taxa no prejutja ni atorga autorització fins que no s'obtingui el preceptiu i previ
permís de la Policia local. La prestació d'un servei no comporta drets adquirits per a altres situacions
posteriors i iguals, o de característiques similars.
Article 8è. Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que correspon en
cada cas, caldrà tenir en compte el que disposen els articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària i altra normativa aplicable.

183

ORDENANÇA FISCAL NÚM.35 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN ESTACIONS PÚBLIQUES
Art. 1.- Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 41 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques.
Art. 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics
en estacions públiques.
Art. 3.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones, empreses
o entitats que es beneficiïn de la prestació del servei o activitat que es realitzi.
Art. 4.- Responsables
Respondran solidàriament del pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques o els
ens sense personalitat que sol·licitin els serveis o les activitats pels quals hagin de satisfer-se
aquells.
Art. 5.- Quantia
Preu unitari del Servei de Recàrrega, IVA inclòs, de vehicles elèctrics en la via pública:
-

Servei de recàrrega ràpida .........................................……………… 0,30 €/kW·h
Servei de recàrrega semiràpida ............................................……… 0,15 €/kW·h

Art. 6.- Meritació
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que s'inicia la
prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics, és a dir, amb el transvasament d'energia del
punt de recàrrega al vehicle corresponent al que es presta el servei.
Art. 7. - Gestió i pagament
Les quotes per la prestació del servei de recàrrega ràpida seran les resultants del producte del preu
públic establert en l'article 5 per l'energia elèctrica realment transvasada, i mesurada en quilowatts
hora (kW·h) a través del comptador elèctric a aquest efecte establert en el punt de recàrrega.
El pagament s'efectuarà prèviament a l'inici del procés de recàrrega. Com a mitjà de pagament
podran utilitzar-se moneders electrònics, targetes de crèdit o qualsevol altre mitjà dels admesos en
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dret que l'Ajuntament de Montblanc consideri apropiats.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona,
ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents.
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