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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 15/2015
Data: cinc de novembre de dos mil quinze
Hora: 10.05h fins 11.10h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
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Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jose M Garcia Mompel
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia, comença el Ple extraordinari d’avui dia 5 de novembre, Sra. Secretària,
benvinguda.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el tinent d’alcaldia vol dir alguna cosa? Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bon dia, faré l’exposició de la proposta d’acord relativa a
l’aprovació de les ordenances fiscals pel 2016, abans de tot és imprescindible que
posem de manifest quin és el context en el qual ens trobem i d’on venim.
Venim d’un mandat 2011-2015 marcat pel tancament negatiu a l’exercici 2012 i
l’aprovació d’un pla de sanejament financer i un pla d’ajust. Entre les mesures més
importants d’aquest pla hi havia la reducció i contenció de la despesa municipal i,
d’altra banda, la millora dels ingressos. Aquesta millora dels ingressos ha tingut un
tribut troncal, l’IBI que va sofrir dues pujades importants, una l’any 2012 i una altra
el 2014. Aquest augment impositiu ha coincidit amb l’aprovació, per part del govern
de l’estat, de mesures de sanejament financer a tot el sector públic, i que en concret
ens han afectat en tant que s’ha revisat el valor cadastral dels habitatges de la
nostra ciutat.
La troncalitat dels ingressos propis és la base del sosteniment de la hisenda
municipal. Un dels canvis més importants que hem sofert en aquests 4 anys i que
ha vingut per quedar-se, és que la hisenda municipal té la base del seu sosteniment
en els ingressos propis. En aquests moments, el 58% dels ingressos municipals
provenen de fons propis, i d’aquests, el 45% provenen de la recaptació de tributs i
el 10% de la recaptació de taxes i preus públics. Per tant, l’impacte de la regulació
d’aquestes ordenances fiscals és fonamental per al manteniment dels serveis
públics. Això significa que mentre el govern de l’Estat i el de la Generalitat han
reduït paulatinament les seves aportacions, l’ajuntament ha hagut d’augmentar els
seus ingressos.
Per tant, el debat polític sobre el manteniment dels serveis públics de la nostra
ciutat, és debat sobre la pressió fiscal als nostres ciutadans, les nostres empreses,
l’activitat dels que vivim i treballem a l’Hospitalet i, per tant, sobre la redistribució de
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la riquesa. I això a més, amb el poc marge que tenim els governs locals amb la
nostra autonomia fiscal: de l’IBI podem tocar el tipus, però les bonificacions en
venen fixades, ja siguin obligatòries o potestatives, de l’IAE no podem triar el padró
ja que l’Estat ens fixa que és un impost per empreses, la facturació de les quals és
superior a un 1M€ i així, un llarg etcètera en totes les matèries que afecten als
tributs, a les taxes i als preus públics.
Aquest ajuntament però, té una llarga història en el disseny d’un marc fiscal, les
ordenances, que acompanyi la visió de ciutat del govern: una ciutat treballadora, de
famílies amb rendes mitges i baixes, de petites i mitjanes empreses, especialment
de comerciants de barri i, finalment, d’un centre econòmic d’atracció que és plaça
Europa. Som un dels pocs territoris on el Sud garanteix el desenvolupament del
Nord. És a dir, l’IBI i l’IAE de la plaça Europa és el fonament bàsic per al
finançament dels nostres serveis públics. Per tant, des del punt de vista de
l’elaboració de les ordenances ja partim d’una història en que s’han pres mesures
tant de tarificació social, com de protecció de col·lectius tant importants com per
exemple: la suspensió de la plusvàlua per a dacions en pagament des del 2012 o la
flexibilització del pagament en quan a fraccions i domiciliacions dels tributs.
Aquests, són alguns dels exemples del nostre bagatge i el compromís que portem
acumulat en les nostres ordenances. Un capital de responsabilitat des del govern
municipal, que s’ha combinat amb una falta de col·laboració per part de les altres
administracions. Els governs municipals estem sols i cada cop ho estem més i ara
comencem el mandat, amb una reducció de més de 2 milions d’euros de les
transferències de l’Estat per a l’exercici 2016. Aquest ajuntament també reclamarà
el que és seu, i així ho hem fet interposant una reclamació prèvia davant del
Ministeri d’Economia i Hisenda, perquè entenem que no se’ns ha calculat bé la
liquidació dels tributs de l’exercici 2013, tal i com vaig explicar en el Ple passat.
Però no ens podem aturar i estem obligats a dissenyar uns pressupostos municipals
que donin resposta a les necessitats dels nostres ciutadans, sense la solidaritat de
la resta de governs, ni l’autonòmic, ni l’Estatal. Per tant, necessitem uns ingressos
forts per després poder mantenir tots els serveis públics del municipi.
I quins són aquests serveis públics? Durant els darrers 4 anys s’ha ampliat la
cartera dels serveis públics: increment del 7,18% de les partides i dels usuaris de
serveis socials, augment dels ajuts d’emergència social i aparició de fenòmens com
la pobresa energètica. Atenció prioritària a les famílies, especialment als nens, amb
un desemborsament d’aproximadament 2 milions d’euros a l’any en beques
menjador. La convocatòria de plans d’ocupació, per donar noves oportunitats a més
de 1.285 participants o l’obertura de nous equipaments de ciutat, com pot ser el
Poliesportiu del Gornal, la nova seu de l’Escola de Música, el Centre Ana Díaz Rico,
el Cinema Romero per a joves i Torrebarrina.
També destacar un treball incansable de l’oficina d’habitatge, treballant en el dia a
dia de la mediació amb les entitats financeres, per evitar els desnonaments i per
treballar per una millora del dret a l’habitatge. Tot això, sense oblidar la innovació i
la projecció de futur, treballant en nous projectes de ciutat que veuran la llum aquest
nou mandat, com serà el Districte Cultural o la iniciatives d’Smart Social City, així
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com les inversions compartides en el Districte Econòmic, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i els propis empresaris. I mantenint la convivència als barris, la cohesió
social al municipi i la seguretat en l’espai públic.
Des del punt de vista del context legislatiu, en aquest moment no podem entendre
l’elaboració d’aquestes ordenances sense l’ impacte de dues lleis que s’han aprovat
aquest darrer mandat: la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i
la famosa LRSAL. Els ajuntaments tenim un nou marc normatiu en quan a les
competències, però estem condicionats a l’exercici de les mateixes i a indicadors de
sostenibilitat econòmica i financera. Així doncs, en aquest moment per poder
mantenir el nivell d’implicació social d’aquest govern, l’ajuntament ha de tenir
capacitat de pagar als seus proveïdors a menys de 30 dies, no pot fer créixer la
seva despesa per sobre de l’1,8% si no és augmentant la pressió fiscal, no pot tenir
un rati d’endeutament per sobre del 75% i ha de tenir a finals d’any un superàvit o
estalvi net positiu.
L’incompliment d’algun d’aquests indicadors fa que automàticament el govern de
l’Estat retingui les aportacions i, d’altra banda, s’activin mecanismes limitadors de
les competències municipals. Unes competències a més, que s’han vist reduïdes en
àmbits tant fonamentals com el desenvolupament econòmic, del qual els
ajuntaments no tenim competència, o el treball amb els joves, entre d’altres. Estem
doncs davant una clara voluntat de convertir els ajuntaments en mers gestors,
delegacions de l’administració estatal, que ens ocupem de netejar els carrers,
mantenir la seguretat i poca cosa més, quan des d’Europa es posa l’accent en el
paper i el lideratge social i econòmic que han de jugar les ciutats per sortir
d’aquesta situació d’incertesa. El govern de l’Estat espanyol en una clara voluntat
de mermar les capacitats polítiques dels territoris, converteix, mitjançant aquesta
llei, els nostres ajuntaments en una administració, que no un govern, de principis de
la democràcia. Aquest govern ha complert amb el seu objectiu de no deixar
desatesos, encara més, als ciutadans i ciutadanes.
I amb aquests antecedents normatius i amb aquesta crisi econòmica, us presentem
un projecte d’ordenances, mentre en paral·lel estem treballant per acabar de donar
forma a una proposta de pressupost que, tot i la davallada d’ingressos, mantindrà
els drets socials i els serveis a les persones com a primera prioritat. Per tot això, i a
banda de continuar ajustant a la baixa altres partides pressupostàries, serà
inevitable augmentar els ingressos a través d’impostos, taxes municipals i millorant
el grau de cobertura dels preus públics dels serveis locals. Amb tot, l’augment
previst se situarà al voltant d’un 2% de mitjana en les taxes i els preus públics, tal i
com marcava el pla d’ajust, això vol dir que mantindrà l’ajuntament de l’Hospitalet
entre les ciutats grans amb menor pressió fiscal ¡. Com veurem, hem fet un esforç
de nou en ampliar i millorar els criteris de tarificació social i fer créixer les polítiques
fiscals redistributives.
I en concret em refereixo a l’aprovació d’un IBI diferenciat per usos, amb la voluntat
de tarificar de manera diferent l’IBI residencial de l’IBI econòmic. Així doncs,
proposem mantenir un tipus general de l’IBI del 0,838, que manté el mateix tipus de
l’any 20154 i 2015 i en canvi proposem l’aprovació d’un IBI diferenciat amb un tipus
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del 0,9637 per als usos de magatzem-estacionament, comercial, oci i hosteleria,
industrial, oficines i edifici singular. Per a cadascun d’aquests usos s’aplica l’IBI
diferenciat a un màxim del 10% dels càrrecs i amb un topall cadastral de, com a
mínim, 500.000 euros. D’un total de 5.548 càrrecs susceptibles de tenir una
aplicació diferenciada de tipus, es veuran afectats tant sols 582 càrrecs. Seran
doncs els càrrecs més alts i amb valors cadastrals més alts. D’altra banda,
l’ajuntament ha sol·licitat a la Direcció de General de Cadastre, que no s’apliqui un
increment del valor cadastral i, per tant, aquest any 2016 els valors cadastrals de la
ciutat també queden congelats. A través d’aquesta tarificació social de l’IBI, també
aprofundint en el concepte, es proposa: una ampliació de les bonificacions a les
famílies nombroses, començant ara a partir del 30% i arribant al 60%; una ampliació
dels actuals 3 anys fins a 10 anys de la bonificació del 50% de la quota, als
habitatges de protecció oficial.
Se sotmet a la seva aprovació, un compromís de la ciutat amb el desenvolupament i
l’atracció del món de la cultura, on artistes, creadors, autors, companyies, indústries
culturals, etc, puguin crear el seu espai de referència al nostre municipi. Volem
consolidar el projecte sorgit del procés de LHON i fer realitat aquest districte i, per
tant, volem proposar un tractament fiscal diferenciat per atreure i potenciar la
implantació d’aquesta activitat cultural i que es concreten en: bonificacions del 95%
en la quota de l’IBI, i de l’IAE en els primers 5 anys des de l’exercici i bonificacions
del 95% en la quota de l’ICIO per a les construccions, instal·lacions u obres
destinades a activitats. Es sotmet també per a la seva aprovació, una modificació
del tràmit de la plusvàlua dirigida a protegir els cònjuges en cas de mort, de manera
que s’aplicarà, prèvia sol·licitud, la bonificació del 95%, simplificant els tràmits. En la
resta de tributs es congela la pressió i, per tant, es mantenen els tipus dels anys
anteriors.

De manera general i per tal d’anar acostant els preus públics i les taxes a la realitat
del seu cost, tenen un increment mig del 2%, tal i com marca el pla d’ajust, amb la
següent dada que vull compartir amb vostès i és que la mitjana de les taxes i preus
públics municipals no arriba al 30% del cost real del servei que es presta, quan la
recomanació és que arribi al 75% de la cobertura. Igualment, i fruit de la
simplificació administrativa o de la informatització de procediments, es congelen o
rebaixen les següents taxes: congelació de la taxa de cementiri; reducció les tarifes
de “Legalitzacions i ordre d’execució”, “Tarifes de la taxa per prestació dels serveis
de parcel·lació”, “Tarifes de la taxa pel desplaçament d’instal·lacions d’enllumenat
públic” i “tarifa per la taxa per retirada i reposició de contenidors de recollida de
residus”; reducció i nova tarifa més baixa per al Teatre Joventut, per a les entitats
que tinguin un objecte social i cultural. Així mateix s’ofereix una exempció total a les
entitats de la ciutat que programin activitats de divulgació artística i cultural.
Finalment, es manté el compromís de l’ajuntament d’atendre totes les sol·licituds de
subvenció per escassa capacitat econòmica, les mal anomenades subvencions de
l’IBI, amb una partida inicial de 201.000 euros, un increment de 115.000 euros
respecte a la partida inicial de 2015; però amb el compromís que cap ciutadà ni
ciutadana de l’Hospitalet, que compleixi el requisits, es quedarà sense ajut i, per
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tant, ampliant tant com sigui necessària aquesta partida fins a cobrir la totalitat de
demanda.
Des del govern esperem que ens donin el seu vot favorable o una abstenció
raonada, amb el benentès que aquesta proposta es pot millorar, però reconeixent
l’esforç que entre tots i totes hem fet amb aquesta ordenança que portem avui a
aprovar. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a tothom. Des de la CUP-Poble Actiu entenem que l’elaboració i la
tramitació dels pressupostos hauria de ser més participativa i transparent, i amb
aquesta intenció no votarem en contra, sinó que ens abstindrem. I ho motivem,
perquè creiem que s’ha de donar un marge de treball, que hem de veure per primer
cop durant aquesta primera tramitació de pressupostos, aquest primer any que
nosaltres estem a l’ajuntament, volem veure si realment durant aquests 30 dies
s’habilita algun tipus de debat públic sobre l’origen dels ingressos i el destí de les
despeses. Nosaltres creiem que des de l’administració pública no només s’ha de
posar la informació a disposició de la gent, dels veïns i veïnes, sinó que s’ha de
promoure i acompanyar aquesta participació amb metodologies específiques de
pressupostos participatius segurament, que algun dia estaria bé que discutíssim, no
ara per aquests 30 dies segurament, però potser pels propers anys.
Nosaltres entenem, i seré breu, entenem que la fiscalitat ha de ser progressiva en
els marges que permeti la Llei, en això segurament intentarem arribar a acords, i
que aquesta progressivitat ha de ser l’eina que faciliti la redistribució de la riquesa.
En tot això, la nostra abstenció va adreçada a obrir aquest debat per poder aportar
esmenes en la línea abans mencionada, cara a què en els propers anys intentem
arribar a temps a proposar la participació de veïns i entitats al debat dels
pressupostos, previ a aquesta sessió, a la sessió d’avui.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, nosaltres també ens abstindrem en el dia d’avui, tot recollint una mica el que
l’equip de govern ens va traslladar en el seu dia, aquesta capacitat de diàleg,
aquesta voluntat d’entre tots, entre totes les formacions polítiques, poder aportar les
nostres millores en aquests pressupostos, uns pressupostos que, com deia el
company de la CUP-Poble Actiu, han de ser participatius també per part dels grups
de l’oposició, vull dir, poder fer aquest exercici de reflexió tots junts i arribar a un
consens en aquests pressupostos, en els quals entenem, des del grup municipal de
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Convergència, que s’han d’intentar reduir certes coses, que ja en el seu dia hem
manifestat.
I per això treballarem en aquests 30 dies, perquè entenem que ha hagut una
pressió fiscal molt elevada en certs impostos durant aquesta última legislatura, i la
idea és, segurament no en aquests pressupostos, solucionar tot allò que no s’ha
pogut solventar en quatre anys, però sí que el que esperem és, no només d’aquest
any, sinó de tota la legislatura, poder arribar a acords sempre, en benefici dels
ciutadans, i també no pensar només que la càrrega impositiva recau en ells, per
tota una sèrie de circumstàncies que ens ha explicat el Sr. Brinquis, sinó que moltes
vegades l’exercici de governar recau en l’ajuntament, però que nosaltres, com deia
jo abans, des del grup municipal de Convergència, estem també per treballar tots
junts i tots plegats, per tenir uns bons pressupostos per a la ciutat i que no suposin
una càrrega impositiva més gran pels ciutadans.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bon dia a tothom. Per endavant hem de dir que rebutgem totalment la mida del
govern central que diu que a partir d’ara i durant no sé quant temps, les comunitats
autònomes no assumiran les competències en matèria de serveis socials, va sortir
la notícia fa poc i mostrem totalment el nostre rebuig amb aquest tipus de mesures.
A part d’això, com també venia al cas, ens abstindrem d’aquesta resolució, i parlem
una mica en la mateixa sintonia que hem fet sempre durant aquests dies, durant
aquests últims mesos hem rebut en aquest Ple mocions que anaven una mica en
aquest tema del pressupost participatiu, en temes de tarifes socials per l’IBI,
bonificacions. Creiem que d’ara en endavant, com molta gent parla de participació i
estem tots en aquesta sintonia de diàleg, podem començar aquest debat abans i
arribar a aquest Ple ja amb un tipus d’acord una mica més assentats.
Bé, nosaltres ens abstenim, perquè pensem que a partir d’ara tindrem un temps per
parlar, per mirar els punts que per nosaltres són més delicats, però sí deixar clar
una sèrie de coses que teníem nosaltres en el nostre programa i que intentarem
que es compleixin en aquestes ordenances. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
En primer lloc, per fer unes consideracions respecte a la proposta inicial
d’ordenances fiscals. En els darrers anys s’ha produït un notable augment de la
pressió fiscal a la nostra ciutat, especialment amb l’increment de l’IBI, degut a
l’augment salvatge que va aplicar el govern central del Partit Popular, però també a
l’augment que va aplicar l’anterior govern municipal del Partit Socialista i d’Iniciativa.
Per tant, ara com ara, l'Hospitalet té una pressió fiscal prou elevada i l’ajuntament
té, segons la informació de la que disposem, una situació econòmica prou
sanejada.
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Les ordenances i preus públics són un instrument que l’ajuntament ha de posar al
servei dels veïns i de les veïnes de l'Hospitalet. En l’actualitat, a les ordenances
s’hauria de tenir en compte a les persones que realment ho estan passant
malament per causa de la crisi que ens afecta des de fa anys. L’ajuntament no pot
mantenir aquesta elevada pressió fiscal a persones i famílies que pertanyen a
col·lectius amb dificultats o que es troben en risc d’exclusió social, com són les
classes populars amb ingressos mínims o sense ingressos, persones aturades,
jubilats amb pensions baixes o joves que estan a l’atur o tenen treball precari.
Hem d’utilitzar les ordenances com una eina política per a distribuir la càrrega que
suporten els veïns i les veïnes, cal aplicar una tarificació social, progressiva,
coherent, basada en la renda, amb intenció de pal·liar els efectes de la crisi i que
fomenti la creació d’ocupació. Una tarificació més justa, que suavitzi la càrrega que
suporten els sectors més desafavorits i que al mateix temps faciliti la utilització dels
serveis i equipaments culturals, esportius i educatius de la ciutat.
Per aquest motiu, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya presentarà en els
propers dies esmenes concretes, que vagin en la direcció de reduir l’IBI, crear i
ampliar les bonificacions per a famílies nombroses i monoparentals, pensionistes i
d’altres col·lectius amb rendes més baixes, ampliar també les bonificacions
mediambientals, gravar l’especulació i els pisos buits, entre d’altres. És per aquest
motiu que nosaltres, des del grup d’Esquerra Republicana farem una abstenció,
amb l’objectiu i esperant que les al·legacions i propostes que presentarem en els
propers dies serveixin per fer unes ordenances fiscals més justes per a la nostra
ciutat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, desde el Partido Popular nos abstendremos en esta primera fase de
aprobación de las Ordenanzas Fiscales, al entender que observamos gestos que
van en la línea que el Partido Popular quiere, pero también entendemos que se
pueden mejorar estas ordenanzas rebajando la carga impositiva a los vecinos y las
vecinas de Hospitalet. Como el resto de grupos municipales, nosotros anunciamos
también que presentaremos alegaciones en los diferentes apartados impositivos.
Por ejemplo en lo relativo al tema del IBI, porque entendemos que los vecinos y las
vecinas de Hospitalet llevan años soportando el incremento del IBI, salvo el año
pasado que hubieron elecciones municipales, con la congelación, y creemos que
todavía hay margen para rebajar el IBI y no únicamente congelarlo o, como decía el
Sr. Brinquis, diferenciarlo. Interpretamos, por las propuestas que ustedes han
hecho, que finalmente han desistido de incrementar el IBI, como era la primera
opción que ustedes plantearon, atendiendo supongo a que a través del diálogo con
las diferentes fuerzas políticas, pues finalmente han desistido.
También atendiendo a que desde el área de Hacienda, no solamente usted hoy
aquí, sino en otras ocasiones la Sra. Perea, anterior teniente de alcalde de
Hacienda, nos mostraba la solvencia del ayuntamiento y la liquidez del
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ayuntamiento, nosotros entendemos que todavía hay margen para poder bajar los
impuestos. Yo creo que los vecinos y las vecinas de Hospitalet llevan años
soportando una gran presión en Hospitalet, en la ciudad, y creemos que, con el
superávit que tenemos, tenemos todavía margen y no debemos trabajar siempre
con la presión fiscal que caiga siempre en la ciudadanía.
También presentaremos, como decía antes, alegaciones a las tasas y a los precios
públicos, queremos mirarlos con detalle, porque entendemos que subir un 2%, de
manera general, las tasas y los precios públicos, pues eso supondría, por ejemplo,
subir el tema de las guarderías, supondría subir el tema del comedor o el tema del
polideportivo, y bueno, entonces nosotros queremos mirarlo con detalle, o también
interpretamos que subir un 2% los servicios sociales municipales, como el servicio
de ayuda a domicilio o el servicio de comedor social, pues tampoco creo que vaya
en la línea que nosotros planteamos.
Por tanto, nosotros anunciamos que presentaremos alegaciones a estas
ordenanzas y esperemos, pues que se tenga en cuenta, no solamente la voluntad
del Partido Popular, sino del resto de grupos municipales. Gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Bon dia. Des del nostre grup municipal situem elements que creiem importants, com
elements de la participació, la transparència, elements de progressivitat, dintre de la
capacitat impositiva que té l’administració local, i òbviament elements com la
suficiència financera i garantir el conjunt de serveis que es presten des de
l’ajuntament, com elements fonamentals de la nostra proposta al respecte de taxes i
preus i impostos.
Creiem que la capacitat municipal permet cobrir alguns elements i dóna marge per
modificar encara elements sobre impostos i taxes. Creiem que també hem
d’explicar, d’una manera clara, com a defensors dels interessos dels ciutadans i
ciutadanes de l’ajuntament de l'Hospitalet, els deutes que tenen la resta
d’administracions, com per exemple els 18 milions d’euros del govern de la
Generalitat, governat de facto entre Convergència i Esquerra Republicana. I creiem
que això és un element que també s’ha d’explicar, s’ha d’explicar clar l’element que
comentava al darrer Ple de la mala facturació o de la mala transferència de
recursos al respecte del 2013, és un element que interessa que s’expliqui i que tots
i totes defensem pel bé dels veïns i veïnes de la ciutat.
Sobre el concret, sobre les propostes, nosaltres creiem que s’han recollit força
propostes que vam comentar al Partit Socialista. Entenem al respecte de l’IBI que la
bonificació, en aquest cas, del 50% sobre les empreses, la construcció i promoció
immobiliària i per obra nova i rehabilitació, entenem que no inclou el bé mobilitzat
de les empreses, que és el que diu l’epígraf sencer de la Llei, sinó simplement per
obres que vagin a l’increment del patrimoni de les empreses, crec que ha de quedar
meridianament clar.
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Respecte de les bonificacions de la protecció oficial, ens alegrem, perquè nosaltres,
el nostre grup, ha sigut molt..., l’ha situat diverses vegades al respecte que la
protecció oficial havia de tenir una bonificació especial, ho veiem un pas endavant
durant 10 anys, nosaltres creiem que ha de tenir una retroactivitat i, en tot cas, ha
de tenir també..., aquesta bonificació s’ha d’equiparar al conjunt del període que
tingui aquesta categoria, els pisos de protecció oficial VPO o, en tot cas, de la
categoria semblant, creiem que és un element que s’ha de situar. Em sembla bé en
deu anys com un pas, la Llei ho permet, per tant, creiem que hem de treballar en
aquesta línea.
Respecte de la bonificació per a les famílies nombroses, el criteri del 30, 40, 50 i 60,
nosaltres demanem diversos elements. Un és introduir el factor renda, ja va sortir a
les diverses mocions, jo crec que és un element que s’ha de tractar de quadrar.
Que les bonificacions per escassa capacitat econòmica i família nombrosa creiem
que es poden fer uns sumatoris, buscar la fórmula perquè això quedi i plantejar-ho
al revés, és a dir, una situació de famílies precàries i famílies nombroses, jo crec
que han de tenir el màxim nivell, el 90% que permet la Llei, i en tot cas fer-ho a
l’inrevés, començar pel 90%, 80, 70 i 60%, no començant en el criteri del 30%, que
pot ser o no pot ser, nosaltres creiem que anem partint de la pitjor situació de les
famílies i, en tot cas, màxima bonificació i, a partir d’aquí, anem fent un barem
progressiu al respecte. Creiem que és important que se situï que les famílies, en tot
cas, tinguin una única vivenda, perquè ens podem trobar amb famílies nombroses
amb multitud de vivendes, entenem que la situació en aquest cas és diferent, estem
parlant de situacions de famílies amb penalitats importants.
Per tant, també és un element a tenir en compte que el valor cadastral no sigui un
factor excloent, sinó en tot cas de penalització, ara mateix està en 72.000 euros, no
sé si la proposta és que es mantingui el valor cadastral límit per poder rebre
aquestes bonificacions per a famílies nombroses, nosaltres creiem que no ha de
ser, hi ha pisos de valor cadastral superior, però les famílies poden tenir una
situació precària. Llavors creiem que no ha de ser un factor excloent, sinó que ha
de ser, en tot cas, un factor a tenir en compte per penalitzar-lo o crear un barem
progressiu al respecte.
També creiem que els deutes a l’administració pública tampoc pot ser un factor
excloent, és a dir, ens podem trobar amb famílies amb una situació penosa
econòmicament i que precisament per tenir algun deute, un autònom que ha
“quebrat”, una persona que pot tenir algun deute, fins i tot algun impost,
precisament en aquest ajuntament, i que no pugui tenir accés a aquestes ajudes, no
sé de quin nivell, si això afecta a altre tipus de Llei superior, però creiem que, si fos
possible, que aquesta administració no deixi de transmetre bonificacions
precisament a aquelles famílies que no poden, entren en el cercle viciós, de la
precarietat,de la pobresa i de l’exclusió. Creiem que ha d’haver algun mecanisme
que estudiï aquestes situacions de famílies amb situació de risc d’exclusió o
d’exclusió directament social, que precisament no es puguin sotmetre a aquesta
bonificació per aquesta situació precària.
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Creiem que les circumstàncies culturals i històriques que es demana per la
bonificació, creiem que han d’anar més enllà, l’epígraf també parla d’elements
socials o de foment de l’ocupació, nosaltres creiem que gran part de la situació que
patim actualment és la falta d’ocupació, en el nostre programa era la prioritat
número 1, la creació d’ocupació, per tant, creiem que és important que no només es
pensi en l’àmbit de districte cultural, sinó que creiem que ha de ser una bonificació
extensiva a la resta de la ciutat i que, en tot cas, es concreti el percentatge, no sé si
ja..., avui fem l’aprovació inicial, però que es concreti, que es pensin els
mecanismes de com definir-ho, pot ser el 50% al començament, etc, això que es
tingui present.
Creiem important incloure, que no hi és reflectit o no ho sabem trobar, la bonificació
del 95% de la quota íntegra per béns rústics, per cooperatives agràries i
d’explotació comunitària de la terra, hi ha poc patrimoni d’aquest a la nostra ciutat,
però creiem que és una bona opció, que pot afavorir algun tipus de
desenvolupament molt concret i específic, com poden ser explotacions agràries o
cooperatives agràries a la nostra ciutat.
Creiem important també, que no ho hem sabut trobar, que s’apliqui una bonificació
a organismes públics d’investigació i d’ensenyament universitari, també parlem del
Biopol, parlem d’espais on fa poc vam aprovar que es concretés la residència per
estudiants a l’Hospital de Bellvitge, creiem que és important que es bonifiqui si
tenim aquesta capacitat, per precisament si estem dient que volem que sigui una
ciutat del coneixement, que sigui una ciutat de la investigació, doncs que es
bonifiqui a aquestes empreses o aquest organismes en aquest sentit.
I òbviament també, que s’inclogui la bonificació, nosaltres parlem d’un 15%, pot ser
el percentatge que s’acordi, el barem que s’acordi, pel tema de béns immobles que
incloguin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric provinents del sol, hi ha una part
que sí que estava recollida, però en tot cas, a la proposta concreta no l’hem sabut
trobar.
Respecte dels impostos sobre vehicles de tracció mecànica, estem d’acord, són sis
les exempcions, les sis que recull la Llei, estem d’acord. Estem d’acord en la
concreció sobre el tipus de motor, el 75%, el que creiem és que s’ha de jugar amb
un barem en funció del nivell de contaminació, i ara que parlem de contaminació,
cada dia surt una notícia si diesel, gasolina, etc, que això no depèn de nosaltres,
però sí establir un barem obvi sobre el tipus de nivells de contaminació que emeten
els vehicles. I, en tot cas, sí que aplicar un increment en els trams dels vehicles que
tenen major capacitat, major potència, crec que aquí podem posar en tot cas un
increment, en aquest tipus d’impost, sobre els vehicles més potents.
Sobre l’impost de l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, estem
d’acord amb les propostes al respecte de la herència mortis, etc, estem d’acord.
Sobre l’IAE, veiem de manera positiva, del debat que vam tenir amb el Partit
Socialista, que s’inclogués les bonificacions a favor de les cooperatives fiscalment
protegides, per nosaltres és un model de desenvolupament econòmic humà i social
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interessant i creiem que s’ha de donar tot el suport necessari, ho posem sobre la
taula com un element important.
També parlem del tema de la bonificació dels cinc anys, nosaltres creiem, no és
incompatible el concepte de districte cultural, voler fomentar aquestes, creiem que
això s’ha d’ampliar a d’altres sectors o a d’altres àmbits, perquè si no també
focalitzem en un àmbit i en un algun sector concret, jo crec que això hem de mirar
de cóm les bonificacions també poden anar a d’altres supòsits o, en tot cas, incloure
uns percentatges. Entenc que no es defineix, simplement s’obra la idea de la
bonificació al respecte, però creiem que hem de treballar en la concreció dels
supòsits i la visió del conjunt de la ciutat.
Creiem també en aquest punt que és important mirar les bonificacions al respecte
sobre les contractes indefinides i com des de l’ajuntament podem ajudar
precisament a que es creï ocupació i ocupació de qualitat, amb elements de salaris
dignes, equitat de gènere, persones amb limitacions funcionals, treballadors de més
de 50 anys o de llarga durada, jo crec que aquí l’ajuntament també pot jugar amb
l’IAE i una bonificació proporcional i progressiva.
Creiem que també aquí pot haver un factor sobre el coeficient que pot modificar
l’ajuntament, el coeficient de situació pel càlcul de l’impost, que tingui present
alguns elements sobre la situació del desenvolupament econòmic d’un carrer o
d’una avinguda, jo crec que no és el mateix la rambla, un lloc central i emblemàtic,
com algun carrer d’un barri que no té aquestes condicions i amb moltes finestres
baixades, una situació econòmica diferent, doncs no sé de quina manera que
s’estudiï si hi ha algun tipus de barem, zones més deprimides des del punt de vista
comercial i econòmic, que es pugui cercar alguna fórmula en la funció del càlcul
aquest del coeficient de situació que hi és, que s’estudiï i que es miri. I òbviament
un barem sobre la producció d’energia renovable o de Q generació, de les
empreses.
Sobre l’ICIO, estem d’acord amb la bonificació sobre el tema de l’aprofitament
tèrmic, estem d’acord amb aquest tema. Creiem que, la Llei ho recull, que es
bonifiqui fins el 90% a les construccions i instal·lacions que afavoreixin les
condicions d’accés i d’habilitat pels discapacitats, això connecta amb la moció Meta
i el treball que estan fent entitats com Sumem i d’altres, i creiem que en tot cas en
l’ICIO hem de buscar fórmules que es beneficiï més la rehabilitació i en tot cas que
es penalitzin noves construccions, no es penalitzi sinó que on hi ha més marge, si el
4% el permet la Llei, aquí es posi un 4% de l’ICIO sobre noves construccions i el
mínim, el 2%, sobre les rehabilitacions.
Sobre el conjunt de taxes, sobre la via pública, aquí volíem situar elements sobre el
factor de zona, si hi ha algun tipus d’element sobre la taxa d’aprofitament de la via
pública, algun factor corrector o de certa progressivitat, que doni element que pugui
donar certa progressivitat a aquest impost, dient el que comentava anteriorment,
segons la zona, segons el negoci, segons el tipus de beneficiari i demés, que és un
tema que es pugui mirar i que volem situar avui.
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I la qüestió sobre preus públics, doncs creiem que la idea, que s’inclou, la idea de la
tarifació social, a nosaltres ens agrada, creiem que va en aquesta línea d’intentar
que qui més té, més paga i qui menys té menys paga, aquest és un element
fonamental, i que veiem en aquest cas, per nosaltres, les bonificacions que s’hagin
de concretar amb el criteri de bonificació del 100%, del 70 o del 30%, pot ser un
criteri, sobre criteris de renda actuals, amb el compromís de treballar cap al 2017 en
la implementació de la tarificació social.
Sobre les conclusions una mica del conjunt de taxes i de preus públics, a nosaltres
ens agradaria que l’increment fos el corresponent a l’IPC, no sé el que marca la
Llei, però si pot ser el càlcul o allò que marqui la Llei superior, doncs que s’hagi de
fer, però el que depengui de l’administració local, doncs creiem que l’IPC ha de ser
el element fonamental. I, en tot cas, la possibilitat de l’increment de l’IBI, que situa el
govern sobre el tipus diferenciat, creiem que hi ha marge encara fins i tot, depenent
com acabin la resta de partides, les subvencions o bonificacions, per inclús pujar el
marge en aquest sector més important de càrrecs, aquest 10% més important.
I amb aquest posicionament el nostre grup s’abstindrà en la votació i esperem que
el debat sigui ric i puguem garantir uns pressupostos justos per a la nostra
ciutadania. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, el grupo de Ciudadanos se va a abstener y se va a abstener en el bien
entendido que presentará obviamente enmiendas para tratar de mejorar el texto.
Siendo conscientes que no podemos poner en riesgo el presupuesto, esto es obvio,
una ciudad que se precie y que quiera mantener políticas sociales, tiene que cuidar
mucho el presupuesto, porque a veces venir a decir aquí que podemos hacer esto o
lo otro, sin ver la auténtica realidad de lo que nos presentan los números, pues
sería hacer un ejercicio quizás de demagogia.
Eso no lo vamos a hacer, Ciudadanos no va a hacer ese ejercicio, va a hacer un
ejercicio de responsabilidad, porque es lo que toca, que es lo que los vecinos
esperan de nosotros, que hagamos un ejercicio de responsabilidad y que sepamos
defender los presupuestos y que sepamos atender a unos presupuestos con
políticas sociales, que no podemos dejar de hacer y que ya están en marcha.
Políticas sociales como las becas comedor, guarderías, todo lo que se ha venido
haciendo aquí y donde nos encontramos solos, porque tanto el gobierno central
como el propio gobierno de la Generalitat, nos ha dejado abandonados a los
municipios.
Por lo tanto, yo creo que hay que tener muy en cuenta eso, tener en cuenta que los
presupuestos tienen que reflejar esa realidad social y tienen que verse reflejadas
esas políticas sociales que nunca podemos dejar de hacer. Sabiendo que es
complicado, sabiendo que las partidas ya llevan años soportando esta presión de
falta de dinero para atender esas políticas sociales, y sabemos que las partidas se
han ido aquilatando de tal manera que tienen un pequeño margen de maniobra,
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pero también sabemos que hay ese margen de maniobra. Y es ahí donde tenemos
que ser capaces de entendernos, de llegar a conveniar dónde tenemos los
márgenes de maniobra para poder hacer otro tipo de políticas fiscales en la ciudad.
Por ejemplo, nosotros el otro día proponíamos aquí una ayuda a emprendedores,
sabemos que es capital, que es importante que nuestros jóvenes no abandonen la
ciudad, porque no tienen una ayuda, una pequeña ayuda por parte de la
administración local. Esas políticas no podemos dejar de hacerlas, también son
políticas sociales, muy sociales. Por lo tanto, entendemos que ahí tendremos que
ver de dónde somos capaces de sacar dinero para poder ayudar a esos
emprendedores.
Luego tenemos también que intentar aliviar, como no puede ser de otra manera, la
presión fiscal que ha sufrido esta ciudad en el tema del IBI, tener en cuenta que en
cuestión de tres o cuatro años se ha puesto casi en un 30%. Eran momentos
difíciles donde había que hacer esfuerzos, pero entendemos también que
últimamente parece ser que la economía, muy tímidamente, a pesar de que nos
vendan desde el gobierno de Madrid que esto estamos ya aquí con miel sobre
hojuelas, no es cierto, seguimos pasando las dificultades, vimos el otro día el índice
de paro como volvió a subir, 82.000 y pico personas más en el paro, esto son gente
que hay que atender y para eso tenemos que tener en cuenta que las políticas
sociales tienen que seguir en marcha.
Por lo tanto, si es cierto que en su momento hubo que subirlo, también es cierto que
ese pequeño, ese tímido repunte que hay de la economía, nos puede permitir
conseguir algún que otro ingreso más para el ayuntamiento. Atendiendo a todo eso,
nosotros tendemos la mano al gobierno y la oposición tenemos que ser capaces de
ponernos de acuerdo para seguir manteniendo las políticas sociales y no poner en
crisis el presupuesto, pero que no se olvide nadie que hay que intentar ayudar en la
medida de lo posible, viendo de dónde podemos sacar, dónde podemos llegar a ver
subterfugios en esas partidas que hay ahí, que todavía permiten un pequeño
margen de maniobra, para intentar aliviar esa presión fiscal, tanto en el IBI, como
en el tema de ayudas a los emprendedores y demás.
Por lo tanto, reitero, tenemos 30 días para ponernos de acuerdo, para hablar, para
conveniar y para ver hasta dónde somos capaces de conscientemente, sin poner en
crisis el presupuesto, que esto tiene que quedar muy claro, porque como digo otra
vez y lo vuelvo a repetir y lo recalco, no nos podemos permitir dejar de hacer
ninguna política social que ya está emprendida, si acaso habrá que incluso
incrementarlas, porque parece ser que todavía hay mucha gente en la ciudad que
no le llegan esas ayudas y que seguramente se las merecen como el primero.
Reiterar mi disposición a trabajar en esa dirección, para que tengamos unos
presupuestos correctos y para que podamos ayudar a aliviar la presión fiscal en
cuanto al IBI y políticas sociales que seguramente se nos van a presentar de aquí
en adelante. En esas estamos y ahí vamos a trabajar en estos 30 días, a ver hasta
qué punto somos capaces de llegar a entendernos, gobierno y oposición. Muchas
gracias.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Pel posicionament del grup socialista, respecte de les ordenances fiscals per a l’any
2016. Avui comencem un camí, que no partim de zero, perquè portem, com han dit
ja els diferents grups, treballant des de fa setmanes, amb poder aportar avui un
projecte d’aprovació inicial d’aquestes ordenances i el que fem a partir d’ara es que
tenim aquests 30 dies de període d’al·legacions per poder continuar construint els
consensos necessaris per tirar endavant uns comptes que permetin modificar
pressupost, ordenances, taxes i preus públics, de cara a aquest any 2016. Estic
convençut que amb la predisposició que avui han plantejat el conjunt dels grups
amb la seva abstenció en aquesta aprovació inicial, deixant la porta oberta a poder
continuar treballant, modificant i adaptant, a cadascú en la seva visió, el seu
projecte polític i els seus compromisos en el procés electoral, veure com som
capaços de generar els consensos necessaris per poder tirar endavant.
Però avui, paral·lelament a això, també jo crec que s’escau fer alguna altra reflexió.
El Sr. Brinquis, quan feia la seva exposició, ho deia, avui hem començat amb la
Comissió de Competències Delegades de Ple i ara en aquest Ple, estem debatent
una part del pressupost, estem debatent els ingressos i, diguéssim, comprometent
una part de la despesa, perquè estem incorporant subvencions, bonificacions, que
això també és una part de la despesa. Però pensin que parlant de tot això, només
parlem del 58%, per tant, el més escaient sempre en un debat d’aquest tipus, és
reclamar una Llei de finançament local que ens doni un marc estable econòmic al
conjunt d’administracions locals.
Pensin que en aquesta legislatura que a nivell de govern estatal ara s’acaba, les
modificacions han anat al constrenyiment des del punt de vista de flexibilitat de les
capacitats econòmiques de l’administració local, fem una Llei de sostenibilitat de
l’administració i la fem sobre l’administració local, que és l’única que des de ja fa
molts anys té l’obligació, i compleix, de tenir dèficit zero. En un moment en el que el
que es planteja és que el dèficit del conjunt d’administracions pot arribar al 4,2, es
fixa en el 2,8 per a l’Estat, l’1,4 per a les comunitats autònomes i zero pels
ajuntaments. Però paral·lelament, com molts de vostès ja han reflectit, la pressió
sobre l’administració local cada vegada és més important, donada la necessitat dels
ciutadans, de les ciutadanes, de les famílies que viuen en els nostres pobles, ciutats
i viles.
Per tant, no es compassa el discurs del constrenyiment del pressupost amb la
necessitat, i tenim tots molt clar, estic convençut, que la millor política social és
aconseguir un lloc de treball digne, per a totes aquelles persones que estan en edat
de treballar. Aquesta és la millor política social, a partir que tothom tingui un lloc de
treball digne i rebi una retribució adequada, tot això que hem estat debatent, que
vostès han anat proposant en diferents tipus de mesures, no caldria. Per tant, l’únic
que podem fer des de l’administració local és acompanyar i posar pegats, a l’àmbit
del treball l’ocupació no la solucionarem des dels ajuntaments, podem acompanyar,
podem ajudar, però som els únics que no tenim competències, per tant, aquelles
administracions que són competents, aquelles forces polítiques que governen a les
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diferents institucions, que són competents, que facin cas del seu propi discurs i
emprenguin les mesures adequades perquè el món del treball sigui accessible per
tothom i amb unes condicions màximes de dignitat.
El govern de la ciutat continuarà amb la voluntat que hem manifestat fins ara
d’aquesta voluntat d’acord, buscant les fórmules imaginatives que el poc marge
legislatiu ens atorga. El Sr. Brinquis plantejava l’increment del 2% de preus públics i
taxes, insistim, que la Llei quan es plantejava els plans de viabilitat de les
administracions locals es fixava aquest 2%, de manera obligatòria i constant, fins
l’any 2022, i la possibilitat que, a més a més, les administracions locals, els
ajuntaments, poguessin incrementar, a més a més d’aquest 2%, el percentatge que
per aquest any que ve l’Estat ha fixat com a topall en l’1,8, d’això aquest ajuntament
no fa servei, no fa cap altre increment, però el pla de viabilitat sí que ens fixava
aquesta obligació del 2% fins a l’any 2022. Per tant, diguéssim, no és una decisió
presa des de l’absoluta voluntarietat, malgrat que nosaltres haguem agafat
determinats preus públics, determinades taxes, aquelles socialment més rellevants,
i quan intervenia la Sra. Sonia Esplugas deia, jo crec que les ha encertat totes, les
beques menjador, l’ajuda a domicili, les escoles bressol, totes aquestes estan
congelades, totes aquestes ja en aquesta aprovació inicial estan congelades, ara,
això significa que en el conjunt de preus després has d’ajustar i intentar, d’alguna
manera, anar a complir la Llei que et marca aquest 70% de nivell de compliment
d’apropament del cost del servei, quan ara estem al voltant del 30%.
Per tant, jo crec que també hem de veure això, que són el primer conjunt de
mesures econòmiques del mandat municipal, són quatre anys, crec que hem de
posar les llums llargues, que tots plegats hem de veure, i algú de vostès ho deia,
em sembla que era el Sr. García, que deia, home, en un any no intentem modificar
tot el que entenem que no està bé, perquè és que serà impossible, perquè ara que
comencem aquest debat en el període d’al·legacions d’ordenances, preus i taxes,
paral·lelament haurem d’anar fent el debat del pressupost, i com els hem repetit
obstinadament durant tots aquests dies, al final el pressupost ha de quadrar, o sigui,
allò que amb menys es pot fer més, acceptem-ho, però té un límit, si tot el que
nosaltres plantegem des dels diferents grups és tendent a tenir un menor ingrés i
paral·lelament a tenir una major despesa, ja els hi dic que és impossible, no és un
problema de voluntat, és un problema aritmètic, si cada vegada hi ha menys
ingressos i més despesa, ja els hi dic jo, provin, provin, és impossible.
Per tant, hem d’acompanyar i compassar les nostres propostes, i reequilibrar-les en
el seu conjunt, no vol dir que mimèticament pujar una cosa signifiqui baixar una
altra exactament igual, en aquestes ordenances, des de l’àmbit de l’àrea d’Hisenda,
en tot l’àmbit d’administració tributària s’ha fet, jo crec, un esforç, com els hi deia,
d’imaginació, aquest tipus diferencial d’IBI per usos, jo crec que és un avanç, amb
la idea que des del govern volem també reforçar fer una tarificació social, saben,
perquè ho vam parlar en les reunions que hem anat tenint, nosaltres no podem
discriminar en el tema de l’IBI, la renda del propietari d’aquell bé, perquè el que
s’està gravant és el bé, ara sí que podem, diferenciant el tipus d’usos, anar a gravar
aquells béns que serveixen per obtenir una rendibilitat econòmica.

…/…

17

Per tant, és el que estem proposant, és el que estem fent, aquesta ha de ser la
línea, però alerta, tampoc embogim, no matem la gallina dels ous d’or, perquè
aquesta gallina, com algú de vostès també ha plantejat, també ens està aportant
recursos per reequilibrar i per fer el conjunt de polítiques socials de la ciutat, per
tant, no és allò de dir, doncs vinga, “ancha es Castilla”, i posem aquí el que sigui per
compensar totes les altres decisions. Per tant, aquest exercici d’equilibri segur que
jo crec que amb les converses que continuarem tenint a partir d’ara, continuaran
sortint. Pensin que, com plantejava el Sr. Brinquis, en aquest tipus diferencial d’IBI
estem actuant sobre 580 càrrecs, el 0,5% dels càrrecs total de l’IBI de la ciutat, per
tant, estem intentant compensar amb el 0,5% el 99,5%, alerta, això té límits.
A partir d’ara, jo crec que s’obre un període de treball, d’intercanvi, de propostes i el
que suposo que tots tenim clar és que el 100% de les nostres propostes no seran
possibles, però diguéssim que hauríem de ser capaços de trobar el consens
suficient per trobar un espai on tots ens sentim raonablement còmodes, on es vegin
recollides una part de les nostres aportacions i que ens serveixi com a tret de
sortida dels propers quatre exercicis, on paulatinament puguem avançar i, tal com
deia el Sr. García, esperem que això que l’economia va millorant, això també ens
acompanyi, perquè ja els hi dic, si en lloc de destinar 1,8 milions d’euros a beques
de menjador, tornem, ja no dic a zero, però tornem a poder destinar només 200.000
euros, com no fa segles, fa cinc anys, sis anys, fèiem en aquesta ciutat, doncs
potser en aquell moment ens podem fer un plantejament de rebaixar l’ingrés,
perquè no tenim la despesa, però mentre tinguem la despesa, crec que això ha de
ser també l’eix fonamental de la nostra proposta.
Per tant, a partir d’aquí, agrair a tots els grups la seva abstenció, però sobretot obrir
el moment del debat, del diàleg, de la proposta, d’obrir-nos de mires i sobretot de
corresponsabilitat, no ja en el govern de la ciutat, sinó amb la societat, perquè de
les nostres decisions dependrà el futur dels ciutadans i ciutadanes, i la seva qualitat
de vida a l'Hospitalet.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, apunts, tampoc em vull allargar massa. Primer de tot, agrair a tots els grups
l’abstenció constructiva, jo crec que ha sigut totalment motivada, per tant, agrair-vos
l’esforç, també nosaltres hem fet un esforç, quan ens hem reunit amb tots els grups,
de recollir allò que creiem que a priori era important i era interessant, però també hi
ha temes que s’han dit que no podem per Llei, altres que sí que es poden treballar,
aquí anirem treballant “en pormenorizado”.
Simplement recordar que quan es parlar d’un increment salvatge de l’IBI, que jo
crec que salvatge..., jo sempre he reconegut que en el mandat passat es va fer un
increment important, però salvatge no. Només vull recordar que, amb dades de la
liquidació dels pressupostos municipals del 2013, la pressió fiscal de l’ajuntament
de l'Hospitalet és de les més baixes que hi ha en els municipis de gran població a
nivell d’Espanya, dels 15 municipis som el 14, només l’ajuntament de Móstoles té
una pressió fiscal per sota de nosaltres, la resta té una pressió fiscal per sobre de
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l’ajuntament de l'Hospitalet. I si ens comparem amb els municipis de més de 80.000
habitants i capitals de província de Catalunya, també som la desena població per
sota, només hi ha una població que està per sota de nosaltres, que és Santa
Coloma, la resta de municipis tenen una pressió fiscal més elevada que la que té
l’ajuntament de l'Hospitalet.
Això són dades objectives, per tant, podem estar d’acord o no amb l’increment de
l’IBI, que és una realitat, però que tenim un IBI desorbitat, un IBI de rics, etc, doncs
no és veritat, per tant, no estem escanyant, i jo crec que jo ho he exposat a la part
de la intervenció, hem de compensar la falta d’ingressos de la resta
d’administracions, i això és una realitat. Per tant, si volem..., nosaltres estem
convençuts que la manera és mantenint un IBI i després fer bonificacions per a la
gent que més ho necessiti, però el que no podem fer és baixar l’IBI, perquè sinó no
tindrem també diners, si podem pujar una miqueta l’IBI i la pressió fiscal una
miqueta, perquè tenim molt marge a recórrer, podrem treure diners per bonificar a
les famílies més necessitades, però si no tenim aquest IBI, aquest marge econòmic,
no podrem bonificar a ningú. Per tant, demano una mica de comprensió des
d’aquest punt de vista.
I, abans d’acabar, ara que estava revisant tots els apunts que m’havia pres dels
grups, jo crec també, posar de manifest, ja ho he dit també a la part anterior, que en
el mandat passat ja es va fer una tasca important de reduir les despeses, és a dir,
aquest ajuntament ja va fer, “ya se pasó el rastrillo”, pel tema de reduir despeses a
moltes partides, per tant, clar que es pot fer, sempre es pot fer de tot, però que ja es
va fer aquesta feina important, per tant, això també s’ha de posar de manifest.
I no volia acabar la meva intervenció sense agrair la feina dels treballadors de
l’ajuntament una miqueta, perquè aquí, darrera d’aquest expedient que teniu tots,
doncs hi ha una feina important tant de l’Organisme de Gestió Tributària, com de la
resta d’àrees per elaborar i per fer una feina d’unificació de criteris dels preus
públics i taxes, per tant, també agrair la feina del treballador públic. Gràcies.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a acabar, Sr. Brinquis, yo no sé quién ha utilizado la palabra salvaje, yo creo
que no, en cuanto al IBI, pero sí convendrá usted conmigo que subir el IBI en tres o
cuatro años, en tres años y pico, un casi 30%, hay que mirárselo, ya he explicado
yo antes por qué, se daban unas condiciones especiales, es cierto que el
ayuntamiento…, que se podría haber corregido, pero no se hizo, se quedó ahí,
bueno, yo creo que es tiempo de empezar a aliviar esa presión, en la medida de lo
posible, sin poner en riesgo el presupuesto, por supuesto.
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Y estoy seguro que somos capaces de entendernos, porque hay algunas partidas
que yo he dicho antes que están muy aquilatadas, pero alguna que otra por ahí,
política de subvenciones, qué criterios, por qué, a qué políticas obedecen, quizás
ahí encontremos subterfugios, pequeños, un poquito de aquí, como se suele decir,
muchos poquitos hacen un mucho, por tanto, vamos a buscar esos muchos
poquitos, para ver si conseguimos un pequeño mucho, valga la palabra
contradictoria, para poder aliviar esa política que los ciudadanos de Hospitalet están
esperando, porque llevan soportando una presión en el IBI.
Es lo que yo decía, y no me vale lo que usted dice, porque cuando se habla de
valores catastrales y usted hace la ecuación que hace, hombre, si me lo compara
con Barcelona y estamos viendo que aquí hay pisos muy modestos, de 60, 70, 80
metros, y ese valor catastral supone, en función de la calle y tal, equis, no se puede
comparar con el de Barcelona, porque si usted me lo compara con el barrio de
Pueblo Nuevo yo estaría de acuerdo, pero tenga usted en cuenta que aquí no hay
mansiones como la de Urdangarín, donde eso hace que se eleve el valor catastral,
aquí tenemos lo que tenemos, una ciudad obrera, con pisos de obreros y humildes,
y tenemos una fiscalidad, que lo digo yo, lo vengo diciendo, pisos de pobre con
impuestos de casi ricos.
Vamos a intentar aliviar esa presión, que seguramente también es una política
social, porque hay gente que cuando llega la hora de pagar el IBI, se las ve y se las
desea, porque no puede pagar ni el agua, y esto, si hacemos un ejercicio de verdad
y de prioridades, lo podemos encontrar, y estoy seguro, por la disposición que veo
tanto en los grupos municipales, como en el propio gobierno, que lo encontraremos.
Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero hagamos ese esfuerzo, porque los
ciudadanos de Hospitalet se lo merecen. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Yo creo que tienen toda la información, hemos aportado a todos los grupos, toda la
información de lo que se paga de IBI en esta ciudad, por lo tanto, bueno, hay
viviendas en la ciudad que tienen un IBI elevado y otras que tienen un IBI bastante
ajustado. Estamos hablando de IBI que no llegan a 300 euros, por lo tanto, pues yo
creo que seguramente en Barcelona, si nos comparamos con el paseo de Gracia o
nos comparamos con Pueblo Seco, pues también tienen diferencias, entonces por
eso tienes que comparar las medias, si comparas la media elevada de Hospitalet
con la media baja de Barcelona, pues claro que tenemos IBI de ricos, pero eso es
hacer demagogia, Sr. García.
Y luego con respecto al tema de cuando nosotros estamos hablando de que es muy
complicado poder hacer ajustes, cuando seguramente el superávit que podemos
generar en un año sea de un millón de euros, en un presupuesto de 218 o 220
millones de euros, que a 31 de diciembre tengas 900.000 euros, un millón de euros,
pues es muy complicado con eso poderlo ajustar, pues para hacer bonificaciones,
que de eso es de lo que estamos hablando hoy en día. Por lo tanto, no vamos
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sobrados a la hora de…, tenemos un presupuesto muy, muy ajustado. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo, si em permeteu, us volia agrair el to i vot de tots els grups polítics amb
representació a l’ajuntament, perquè crec que expressen, des de diferents
sensibilitats, la voluntat d’arribar a acords en benefici dels ciutadans, i això jo crec
que s’ha de posar en valor, jo crec que tampoc estem massa acostumats a un
debat tan important com és al nivell d’ordenances fiscals que tenim en una ciutat,
aconseguir aquest clima. Per tant, jo vull felicitar a tots, a govern i oposició, pel to i
pels discursos que s’han realitzat.
Jo simplement, a veure, possiblement jo també tinc una mica d’història personal, he
estat molts anys responsable de l’economia municipal i no és fàcil, i cada any es
repeteixen alguns temes, i a mi m’agradaria que en algun moment de la nostra vida
municipal, per fi poguéssim parlar que hem aconseguit un desig, expressat per
activa i per passiva, en cada Ple que es parla de finances, que és tenir un sistema
de finançament local just i adequat, cosa que no hem aconseguit al llarg d’aquests
anys d’història de democràcia i que, bé, “de aquellos males...”, ¿cómo es el refrán?
“de aquellos lodos, tenemos...”, bueno, la frase.
A veure, tenim una situació molt complexa, perquè s’ha dit, a veure, és cert que
sembla que, bé, hi ha alguns indicis que la economia del país comença a bellugarse, poden haver-hi alguns números macro, però la realitat és que ahir o abans
d’ahir teníem la notícia de l’índex d’atur i de les persones que han perdut la feina en
l’últim mes, per tant, si a l'Hospitalet han estat 231 persones, possiblement seran
231 famílies que vindran a l’ajuntament a demanar algun tipus d’ajut. I això, en fi,
que avui hem parlat molt de l’IBI, bé, al final aquestes ajudes, aquestes necessitats
que no estan disminuint, sinó que estan augmentant, s’han de compassar amb uns
recursos que generem nosaltres com a ciutat, a través de l’IBI, de l’IAE, de l’ICO i
dels diferents impostos i taxes, però també amb els ingressos que obtenim d’altres
administracions.
I, en aquest sentit, tampoc parlem massa, però aquests ingressos que vénen
d’altres administracions, també estan disminuint i, per tant, algú de vosaltres, ara no
recordo qui ha estat, però deia, els ajuntaments estem molt sols, i és cert, ens hi
trobem cada vegada més sols davant de normatives, de Lleis, que s’impulsen per
d’altres administracions, que repercuteixen en les ciutats i en els pobles, com és la
LRSAL, i abans tenia ocasió de parlar amb la portaveu, precisament del Partit
Popular, hem rebut, aquesta setmana, una carta per part del Ministeri dient,
escoltin, de la Llei no facin cas, allò que vam dir que l’1 de gener del 2016 s’havien
d’encarregar les comunitats autònomes i els governs, en aquest cas, de la
Generalitat, mirin, no facin cas i vostès continuïn fent la política que estaven fent en
educació, en temes socials, per tant, continuïn finançant les escoles bressol, les
beques de menjador, etc.
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Per tant, aquesta és la situació, ens agradi o no, i toqui a un grup polític o toqui a un
altre, però aquesta és la realitat que vivim avui i que a curt termini, jo espero que a
mig i a llarg això canviï radicalment, però a curt termini aquesta és la situació, i amb
aquesta situació hem d’elaborar, no només el projecte d’ordenances, que és el que
avui hem vist, sinó també el pressupost municipal. Per tant, crec que és interessant,
convenient, que tots els grups polítics puguin conèixer de debò quina és la situació,
quines són les necessitats, quines són les possibilitats d’ajust, el Sr. Brinquis deia
que durant els últims anys s’han fet ajustos en les partides i és cert, possiblement,
com tot a la vida, pot haver-hi alguna partida encara que és pot continuar ajustant,
no dic que no, però en fi, el gruix de la feina ja s’ha fet.
I, per tant, en aquests moments hem de decidir que si volem continuar prestant
determinades polítiques socials en aquesta ciutat, hem de tenir els recursos
necessaris, i a més no podem generar dèficit i no podem acabar l’exercici amb un
resultat negatiu, perquè això posaria en perill absolutament totes les polítiques que
estem duent a terme. Per tant, és una situació complexa, que jo crec que tots els
grups heu expressat que sou conscients d’aquesta situació, jo agraeixo a tots
aquesta voluntat d’arribar a acords, des de diferents mirades polítiques, diferents
ideologies, però crec que s’ha expressat una voluntat per part de tots, també del
govern i de l’oposició, en intentar arribar a acords en benefici dels ciutadans. I crec
que això, en fi, ens hem de felicitar i ho volia fer públicament.
Per tant, ara a treballar, encara no hem acabat, avui és una aprovació inicial, és un
vot de confiança per part de tots, que aquestes ordenances es poden millorar,
intentem millorar aquest projecte i aconseguim tenir el millor pressupost i les millors
ordenances per tirar endavant la política que necessiten els ciutadans i ciutadanes
de l'Hospitalet, al llarg de tot l’exercici 2016. Jo crec que això és el més important i
tan de bo el proper Ple de debat de pressupost i d’ordenances fiscals puguem
aconseguir aquest to d’acord, d’entesa positiva, que crec que els ciutadans també
agraeixen.
Per tant, si no hi ha res més, aixecaríem la sessió i tindríem aprovat inicialment el
projecte d’ordenances fiscals. Moltes gràcies.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 1.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2016.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 11 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i amb 16 vots d’abstenció dels representants de
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CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATESES les Ordenances fiscals vigents.
VISTES les propostes presentades pels diferents serveis municipals de modificació
de les tarifes i del contingut normatiu, i els respectius informes tècnics i econòmics.
VISTES les memòries elaborades pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la
directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos de
dates 30 de juliol de 2015 i 27 d’octubre de 2015 que recullen el contingut de les
modificacions que es proposen.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació, Pressupostos i l’informe jurídic.
VISTA la provisió, de data 27 d’octubre de 2015, del tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals on disposa s’iniciï l’expedient d’aprovació de la
modificació de les Ordenances fiscals per al 2016.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació
amb el procediment d’aprovació.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances
fiscals que es relacionen a continuació, per a la seva vigència a partir de l’1 de
gener de 2016:
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ORDENANÇA GENERAL NÚM. 00 DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
DELS TRIBUTS MUNICIPALS

ARTICLE 116 Ajornaments i fraccionaments
Es modifica l’apartat 3è de l’article 116 que passa a tenir el redactat següent:
(...)
“3. L’acord de concessió de l’ajornament o fraccionament especificarà la garantia
que el sol·licitant haurà d’aportar o, si s’escau, la dispensa d’aquesta obligació o
l’acceptació de les mesures cautelars sol·licitades.
La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia
següent al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà
condicionada a dita aportació.”
(...)
ARTICLE 117 Sol·licitud
S’ addiciona un nou apartat 3è i, renumera l’apartat 3è. que passa a ser l’apartat 4rt.,
de l’ article 117 que passa a tenir el redactat següent:
(...)
“3. Quan es sol·liciti l’admissió de garantia, que consisteixi en una hipoteca
immobiliària o l’adopció de mesures cautelars per a constituir la garantia,
mitjançant l’anotació preventiva d’embargament, s’haurà d’aportar amb la
sol·licitud d’ajornament o fraccionament, valoració efectuada per empreses o
professionals especialitzats i independents dels béns oferts en garantia, els
quals hauran de radicar en el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.

4. El sol·licitant pot adjuntar a la seva petició els documents acreditatius o els
justificants que consideri adequats per donar suport a la seva sol·licitud.”

ARTICLE 119 Procediment. Acord de concessió col·lectiu
Modificació de l’enunciat de l’article i del redactat de l’article 119 que passa a
tenir el redactat següent:
“1. L’Ajuntament comprovarà les sol·licituds presentades i requerirà, si escau, la
documentació complementària adient.
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2. En el cas de l’ajornament o fraccionament d’autoliquidacions, sol·licitat en els
terminis que estableix l’art. 35.2 d’aquesta ordenança, així com també, de
liquidacions i de rebuts de padró, aquests dos últims sol·licitats en període voluntari
de pagament, tots ells, quan es tracti de deutes inferiors a 6.000,00 euros, es
podran concedir en actes administratius dictats, per l’òrgan competent, de forma
col·lectiva. en el qual es recolliran per a cadascú, entre d’altres, els terminis de
venciment de l’ajornament o fraccionament corresponents.”
ARTICLE 120 Garanties
Es modifica l’apartat 2 de l’article 120, s’ inclou dos nous apartats 3è i 4art. i
es dóna nova numeració als apartats 5è., 6è., 7è., 8è., i 9è. que passen a tenir
el redactat següent:
“1. (...)
2. Quan es justifiqui la impossibilitat d’obtenir l’aval esmentat, o que la seva
aportació compromet greument l’activitat econòmica, l’interessat podrà oferir
com a garanties de pagament les següents:
a) Una hipoteca immobiliària.
b) Una hipoteca mobiliària.
c) Una penyora, amb o sense desplaçament, només per a fraccionaments de deute
en període executiu.
d) Un aval personal i solidari de dos contribuents de reconeguda solvència, quan el
deute superi els 6.000,00 euros.
3. Quan dins de la tramitació de l’expedient administratiu de constrenyiment
s’hagi realitzat l’anotació preventiva d’embargament de béns per valor
suficient en un registre públic es considerarà garantit el deute i no serà
necessari aportar nova garantia.
4. Quan el cost de la constitució de garantia s’enfronti amb el principi de
proporcionalitat en relació amb l’import a garantir, l’obligat al pagament podrà
sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per a constituir la garantia,
mitjançant l’anotació preventiva d’embargament dels béns que li pertanyen.
5. No s’exigirà cap garantia quan el sol·licitant sigui una Administració Pública.
6. La garantia ha de cobrir l’import del deute en període voluntari i dels interessos
de demora que es prevegi que s’acreditaran, incrementats tots dos conceptes en un
25 per cent.
7. En els fraccionaments es poden constituir garanties parcials i independents per a
cadascun dels terminis.
8. La suficiència econòmica i jurídica de les garanties s’apreciarà de conformitat
amb allò que estableix l’article 48.4 del Reglament general de recaptació.
9. La vigència de la garantia constituïda mitjançant aval o certificat d’assegurament
de caució haurà de ser fins que l’administració no autoritzi la seva cancel·lació.”
Disposició final
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Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
“1. S’autoritza a l’Alcaldia i per delegació seva al/a la regidor/a titular de l’Àrea
d’Hisenda per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al
desenvolupament i aplicació d’aquesta Ordenança.
2. Aquesta ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de
..........................; entrarà en vigor l’1 de gener del 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

ARTICLE 3
Es modifica l’apartat a) d’aquest article que passa a tenir el redactat següent:
“No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic
maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït
per als usuaris.
b) (...)”

ARTICLE 6
Es modifica l’apartat 2, lletres a) i b) de l’article
“1.-(...)
2.- Així mateix, prèvia sol·licitud, restaran exempts:
a).- Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per a centres docents
acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la
superfície afectada a l’enseyament concertat. Aquesta exempció haurà de ser
compensada
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 a les disposicions addicionals
primera, segona i cinquena de la dita Llei.
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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:
En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial en
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 tinguin una antiguitat igual o superior a
cinquanta anys i estiguin inclosos al catàleg que preveu el Reial decret
2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de planejament per al
desenvolupament 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 estan exempts els béns immobles a què es refereix aquesta lletra b) quan
estiguin afectes a explotacions econòmiques, llevat que els sigui aplicable
algun dels supòsits d’exempció que preveu la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius
fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de contribuent
recaigui sobre l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, o sobre
organismes autònoms de l’Estat o entitats de dret públic de caràcter anàleg
de les comunitats autònomes i de les entitats locals.”
(...)

ARTICLE 7 Bonificacions
Es modifica l’article 7: l’apartat 2 s’estructura amb un punt 1er. i un nou punt
2on.; es modifica la taula de percentatges de l’apartat 3; es modifica l’apartat
4 amb un nou contingut; el text de l’apartat 4rt. passa a ser l’apartat 5è. i,
s’elimina el contingut de l’antic apartat 5è.; que passen a tenir el redactat
següent:
“1. (...)
2.1.- Tindran dret a una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost
durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació
definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que hi resultin equiparables
conforme a la normativa de la comunitat autònoma. L’esmentada bonificació es
concedirà a petició de la persona interessada, podrà efectuar-se en qualsevol
moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquesta i
tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se
sol·liciti.
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2.2.- Una vegada transcorregut el termini de tres anys indicat en l'apartat
anterior, i quan concorrin els requisits en ell establerts, els habitatges de
protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% el quart exercici següent
al de l'atorgament de la qualificació definitiva fins al desè, ambdós inclosos.
Per al gaudiment de la bonificació prevista en l’apartat 2.2, caldrà que els
titulars dels habitatges de protecció oficial i els que hi resultin equiparables
conforme a la normativa de la comunitat autònoma, ho sol·licitin, i tindrà
efectes a l’exercici de la seva sol·licitud, sempre i quan es compleixin els
requisits següents:
a) Constar al padró de contribuents de l’impost sobre béns de l’Hospitalet de
Llobregat, per un únic bé immoble de protecció oficial.
b) Acreditar la vigència de la qualificació d’Habitatge de Protecció Oficial.
Una vegada atorgat, el benefici fiscal s’aplicarà en les successives
liquidacions en concepte d’impost sobre béns immobles en tant no s’alterin
les circumstàncies de fet o de dret que van determinar el seu atorgament i
sempre que així es contempli a l’ordenança fiscal vigent a l’exercici.
3. Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i estiguin
empadronats en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles que
constitueixin el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral sigui inferior
a 72.600 euros i en els percentatges següents:
- Fins a 3 fills, ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 30 per
cent de la quota.
- Amb 4 fills, ó 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 40 per
cent de la quota.
- Amb 5 fills, ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50 per
cent de la quota.
- Amb 6 fills o més, ó 5 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 60
per cent de la quota.
Anualment l’Ajuntament reconeixerà aquesta bonificació a aquelles famílies que
tinguin el títol de família nombrosa, emès pel Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya, vigent a la data de meritació de l’impost, sempre
que els contribuents mantinguin la seva condició.
4.- D’acord amb el que disposa l’article 74.2.quáter del text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, s’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de
l’impost a favor dels béns immobles on es desenvolupin activitats
econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies culturals o històric artístiques que justifiquin
aquesta declaració.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès o utilitat pública al Ple de
la Corporació, amb l’/els informe/s previ/s favorable/s emès/os pel/s
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Departament/s competent/s i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. L’acord tindrà
efectes en l’exercici de la sol·licitud i serà vigent mentre es mantinguin les
mateixes circumstàncies. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament durant els
cinc primers anys de l’exercici de l’activitat.
5. En el supòsit que poguessin correspondre a un mateix bé immoble dues o més
bonificacions de les previstes en aquest article, únicament serà d’aplicació la que
representi una major minoració de la quota, sense que en cap cas no pugui
acumular-se més d’una bonificació per un mateix bé immoble.
ARTICLE 10. Quota i tipus de gravamen
Modificació de l’apartat 3 i addició de dos nous apartats 4 i 5 a l’article que
passa a tenir el redactat següent:
“1.(...)
2.(...)
3. 3. El tipus de gravamen serà, amb caràcter general, el 0,838 % als béns de
naturalesa urbana i el 0,43 % per als béns de naturalesa rústica.
4. El tipus de gravamen diferenciat pels béns immobles de naturalesa urbana
atenent als usos establerts a la normativa cadastral per la valoració de les
construccions que superin el valor cadastral que per cada ús es recull en el
següent quadre, serà el 0,9637 %:
ÚS

CODI

MAGATZEM –
ESTACIONAMENT
COMERCIAL

A

VALOR
CADASTRAL
MÍNIM
500.000 €

C

500.000 €

OCI I
HOSTELERIA
INDUSTRIAL

G

43.000.000 €

I

548.000 €

OFICINES

O

850.000 €

EDIFICI
SINGULAR

P

150.000.000
€

En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent
dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor
cadastral.
5.- En el supòsit que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016 contempli una actualització del valor cadastral, els valors cadastrals
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mínims previstos en la taula del punt 4 d’aquest article s’adequaran al
percentatge final que resulti aprovat en l’esmentada Llei.”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ARTICLE 4 Bonificacions i reduccions

Es modifica l’apartat núm. 3 de l’article 4 que passa a tenir el redactat
següent:
“1. (...)
2. (...)
3. D’acord amb el que disposa l’article 88.2.e) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota tributària
del període impositiu corresponent, a favor dels subjectes passius que
tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies
culturals o històric artístiques que justifiquin aquesta declaració. Aquesta
bonificació s’aplicarà únicament durant els cinc primers períodes impositius
d’exercici d’activitat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat o durant els 3
anys d’exercici de l’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu que estigués exempt per inici de desenvolupament de l’activitat.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès municipal al Ple de la
Corporació, i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i amb el/els informe/s
favorables emès/os pel/s Departament/s competent/s.
L’acord tindrà efectes en l’exercici de la data de la sol·licitud i serà vigent
mentre es mantinguin les mateixes circumstàncies.
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La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada per el coeficient establert a l’article 86 de l’esmentat R. D.
Legislatiu 2/2004 i modificada, en el seu cas, pel coeficient establert a l’article
87 del mateix text legal.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions i/o reduccions a que es refereixen els paràgrafs anteriors
d’aquest article.”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.03 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ARTICLE 3 Supòsits de no subjecció
S’afegeixen dos nous apartats 3 i 4 a l’article 3 que passa a tenir el redactat
següent:
“1. (...)
2. (...)
3. No es merita l’impost en ocasió de les transmissions de terrenys de
naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals sigui aplicable el règim
especial regulat al capítol VII del títol VII Llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l’Impost sobre societats, a excepció de les relatives a terrenys que s’aportin a
l’empara del que preveu l’article 87 d’aquesta Llei quan no estiguin integrats
en una branca d’activitat.
En la transmissió posterior dels terrenys esmentats s’entén que el nombre
d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions que
preveu el capítol VII del títol VII.
No és aplicable el que estableix l’article 9.2 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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4.- No es merita l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions de
béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària regulada a la disposició addicional setena de la Llei
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
No es produeix la meritació de l’impost en ocasió de les aportacions o
transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària a entitats participades directament o indirectament
per la mateixa Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis,
resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament
anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la transmissió.
No es merita l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions
realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per
complir el seu objecte social, als fons d’actius bancaris, a què es refereix la
disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.
No es merita l’impost per les aportacions o transmissions que es produeixin
entre els fons esmentats durant el període de temps de manteniment de
l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als fons, previst a
l’apartat 10 de la mateixa disposició addicional desena.
En la transmissió posterior dels immobles s’ha d’entendre que el nombre
d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels
terrenys no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les
operacions previstes en aquest apartat.”

ARTICLE 4 Exempcions
S’afegeix un nou apartat 4 a l’article que passa a tenir el redactat següent:
“1.(...)
2.(...)
3.(...)
4-. Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, així com per als fets imposables
anteriors a aquesta data no prescrits, estaran exemptes les transmissions
fetes per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de la
residència habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre aquesta,
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, exerceixi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris.
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Així mateix, estan exemptes les transmissions de l’habitatge en què concorrin
els requisits anteriors, efectuades en execucions hipotecàries judicials o
notarials.
Per tenir dret a l’exempció cal 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
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
procedir a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera residència habitual aquella en què hagi
figurat empadronat el contribuent de manera ininterrompuda durant, almenys,
els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si
aquest termini és inferior als dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, cal ajustar-se al que disposa 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 sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes,
s’equipara el matrimoni amb la parella de fet inscrita legalment.
Respecte d’aquesta exempció, no és aplicable el que disposa l’article 9.2 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.”

ARTICLE 5 Bonificacions
Es modifiquen les condicions de la bonificació primera i segona i, s’afegeix
una nova condició cinquena a l’article que passa a tenir el redactat següent:
“ (...)
Primera.- Que a l’habitatge habitual objecte de la transmissió de la propietat o de
les constitucions de drets reals de gaudi limitatius del domini, hi hagin estat
empadronats el subjecte passiu i la persona causant durant un termini previ i
ininterromput d’un any, comptat des de la data de la defunció.
No es perdrà el dret a la bonificació en el supòsit de que la falta d’empadronament
de la persona causant i/o del seu cònjuge a l’habitatge habitual sigui deguda a
l’empadronament en un centre sanitari o geriàtric, o hagi estat motivada per causes
de salut suficientment acreditades.
Segona.- El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor del sòl
que tingui l’habitatge habitual en el moment del meritament de l’impost, de
conformitat amb el següent:
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VALOR DEL SOL
Entre 0 i 30.000
Entre 30.000,01 i 50.000
Més de 50.000

PERCENTATGE
BONIFICACIÓ
95
85
75

Tercera.- (...)
Quarta.- (...)
Cinquena.- Que l’habitatge que es bonifica, no es transmeti en un període de
quatre anys des de la data d’aquesta, llevat que l’adquirent mori dintre
d’aquest període.
En el supòsit que no es compleixi aquest requisit, el contribuent haurà
d’autoliquidar, en el termini de trenta dies següents a la transmissió, la part de
la quota que hagués deixat d’ingressar, més els corresponents interessos de
demora, sense perjudici de la quota que s’acrediti com a conseqüència
d’aquesta transmissió.”

ARTICLE 6 Subjecte passiu i substitut del contribuent
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article que passa a tenir el redactat següent:

“1.(...)
2.(...)
3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit
d’aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la
dació en pagament del seu habitatge prevista en l’apartat 3 de l’annex de
l’esmentada norma, té la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui
exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.”

ARTICLE 13 Règim de Declaració i Ingrés
Es modifiquen els apartats 1 i 2.b) de l’article 13, que passen a tenir el
redactat següent:
“1. El subjectes passius hauran de presentar obligatòriament davant aquest
Ajuntament una autoliquidació, segons el model que aquest determini, pel mateix
contingut dels elements de la relació tributària imprescindibles per al càlcul de la
quota corresponent.
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2. Aquesta autoliquidació s'haurà de presentar en els terminis següents,
comptadors a partir de la data que es produeix la meritació de l'impost.
a) Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.”

ARTICLE 14. Obligació de comunicar la realització del fet imposable
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article que passa a tenir el redactat següent:
“ 1.(...)
2. (...)
3. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions
tributàries per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, sense que s’acrediti prèviament haver presentat l’autoliquidació o, si
s’escau, la declaració, de l’impost, o la comunicació a què es refereix la lletra
b) de l’apartat 6 de l’article 110 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
..... de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ARTICLE 3 Exempcions
Supressió de l’apartat 2 de l’article 3

ARTICLE 4 Bonificacions
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Es modifica l’article 4: s’addicionen els apartats g), h), i) , j) i k) a l’apartat 1
de l’article; s’incorpora un nou apartat 5è i es renumera l’antic apartat 5è que
passar a ser apartat 6è.
1. (...)
(...)
g) Les obres d’arranjament i embelliment de façanes, parets, envans al
descobert, i en general, qualsevol obra d’aquest tipus que afecti elements
exteriors i es facin dins dels terminis i les condicions fixades a les ordenances
municipals d’edificació
h) Les obres a executar en els edificis i conjunts inclosos en el Pla especial de
protecció d’edificis i conjunts historicoartístics, previstes en la corresponent
fitxa del catàleg.
i) Les obres que es realitzin per a la reparació d’immobles afectats per
patologies estructurals (aluminosi, carbonatació o similar) previ informe dels
serveis tècnics municipals.
j) Les obres destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
k) Les obres i instal·lacions per col·locar rètols, cartells, etc., amb la finalitat
d’adequar els textos a la normativa lingüística.
L’Ajuntament comprovarà el compliment de les condicions requerides practicant,
quan escaigui una liquidació provisional i rectificant la quota si escau.
2.(...)
3.(...)
4.(...)
5. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent les construccions, instal·lacions
i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies culturals o històric artístiques que justifiquin
aquesta declaració.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès o utilitat municipal al Ple
de la Corporació, i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i amb el/els informe/s
favorables emès/os pel/s Departament/s competent/s.
6. Aquestes bonificacions són acumulables i s’aplicaran simultàniament sobre les
quotes resultants una vegada aplicada cada una de les bonificacions.”

ARTICLE 9 Normes de gestió
Es modifica el redactat de l’apartat 3 de l’article que passa a tenir el redactat
següent:
“(...)
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3. L’Ajuntament facilitarà un model de declaració-liquidació que contingui els
elements tributaris imprescindibles per a la liquidació de l’impost.
(...)”

ARTICLE 15
Es modifica l’article 15, que passa a tenir el redactat següent:
“Les autoliquidacions practicades pel subjecte passiu, així com les liquidacions
provisionals practicades per l’Administració, es consideraran ingrés a compte,
fins que, un cop acabades les obres, l’Administració municipal comprovi allò que
efectivament s’ha fet i el seu import, per la qual cosa, es requerirà que les persones
interessades aportin qualsevol element o dada que es consideri oportú. Entre
aquests elements es presentaran:
- l’Acta de recepció de les obres que inclogui el cost real i efectiu de les
obres finalitzades la qual haurà d’anar signada per tots els agents de
l’edificació que hagin intervingut.
- Certificacions de l’obra en relació al pressupost d’execució material aportat
en el moment d’atorgament de la llicència, o de les modificacions en la seva
execució.
La relacionada documentació es presentarà en paper i suport digital, indicant el
número d’expedient i l’adreça postal de l’obra.
De conformitat amb l’article 103.1 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,
l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà, en
el seu cas, la base imposable de l’impost, practicant la corresponent liquidació
definitiva, i exigint del subjecte passiu o retornant, en el seu cas, la quantitat
que correspongui.”

Disposició final
Es modifica la Disposició Final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
...... de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

ARTICLE 6 Exempcions i Bonificacions
Es modifica l’apartat 8 de l’article 6, que passa a tenir el redactat següent:
“(...)
8. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost, aquells vehicles que
siguin considerats d’interès històric. Es consideren vehicles d’interès històric, a
l’efecte de la concessió d’aquesta bonificació, els vehicles en els següents
supòsits:
1. Els vehicles declarats històrics i que constin en la Prefectura
Provincial de Trànsit amb matrícula històrica.
2. Els vehicles que tinguin més de 25 anys d’antiguitat considerats
d’interès històrics per la seva conservació.
En tots aquests supòsits esmentats, sempre que el seu nivell de conservació,
d’acord amb les característiques del model original, sigui considerat de museu, és a
dir, restaurats per a col·lecció.
A més a més de les condicions anteriorment assenyalades, els requisits per
considerar un vehicle d’interès històric són:
a) Els vehicles han de constar a nom del subjecte passiu, com a vehicles en
circulació a la Prefectura Provincial de Trànsit i donats d’alta al Registre o Cens de
vehicles de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
b) Els vehicles han de circular amb caràcter excepcional.
c) Les persones titulars dels vehicles hauran d’adoptar el compromís de participar, a
petició de l’Ajuntament, en certàmens socioculturals, ral·lis, exposicions, etc.,
organitzats pel mateix Ajuntament, per institucions sense finalitat de lucre, incloses
en el Registre Municipal d’Entitats d’Interès Municipal, o per entitats autoritzades
per l’Ajuntament.
d) En el supòsit núm. 2 Certificació que asseguri que els vehicles reuneixen les
condicions i els requisits necessaris per ser considerats d’interès històric, d’acord
amb aquesta normativa, emesa per una entitat sense ànim de lucre,
especialitzada en vehicles històrics, inscrita en el Registre de Clubs,
Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
No obstant això, en tot moment queda reconeguda a l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat la superior revisió i comprovació mitjançant els seus tècnics.
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e) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
Les sol·licituds de bonificació s'hauran de presentar al Registre General de
l’Ajuntament
A la sol·licitud de la persona interessada hi haurà de constar:
a) Declaració expressa que asseguri que es compleixen totes les
condicions i els requisits exigits per poder gaudir de la bonificació.
b) Declaració expressa de trobar-se al corrent de les seves obligacions
fiscals.
c) Certificació de l’entitat sense ànim de lucre, especialitzada en vehicles
històrics, inscrita en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats
Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, que asseguri que els vehicles reuneixen els requisits
necessaris per ser considerats d’interès històric.
Aquesta Certificació no s’haurà d’aportar en el supòsit de vehicles amb
matrícula històrica.
Aquesta bonificació serà vigent mentre el vehicle bonificat no hagi causat baixa al
registre públic corresponent.”
Disposició final
Es modifica la Disposició Final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
...... de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOBRE LES ACTIVITATS I ELS
ESPECTACLES PUBLICS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ARTICLE 6 Quotes
Es modifica l’article 6 (supressió de la tarifa núm. 18 i renumeració tarifes)
que passa a tenir el redactat següent:
“S’estableixen les tarifes per a la prestació dels serveis de cada règim o
procediment d’intervenció i tramitació municipal següents:

…/…

39

Codi

Fet imposable

Quota
Llicència municipal tipus A.

01

02

03

04-1
04-2
04-3
04-4
04-5
05

06

07
08

09

10

Activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o qualsevol altra
llicència prevista a la legislació, de competència municipal, que incorpori
un tràmit d’informació pública i audiència veïnal; en tots aquells aspectes
que no siguin incompatibles amb aquest règim.
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
sotmeses a llicència municipal d’establiments oberts al públic.
Llicència municipal tipus B

2.642,17 €

3.327,44 €

Activitats sotmeses a llicència municipal quan no incorpori un tràmit
d’informació pública i audiència veïnal i centres de culte de superfície
superior a 100 m² o aforament superior a 90 persones.
Espectacles públics i activitats recreatives en
establiments no permanents desmuntables,
excepte espectacles de circ. (**)

1 unitat
de 2 a 10 unitats
de 11 a 20 unitats
a partir de 21 unitats

Espectacles de circ.
Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari i
espectacles públics o activitats recreatives en espais que no disposin de
llicència, excepte espectacles de circ.
Comunicació prèvia
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
sotmeses al règim de comunicació prèvia.
Centres de culte de superfície fins a 100 m² i aforament fins a 90
persones
Actuacions en directe en els establiments recollits en el annex I del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives
Activitats i espectacles públics sotmesos al règim de comunicació prèvia a
l’Ajuntament per qualsevol normativa d’acord amb l’annex C de
l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles
públics de L’Hospitalet de Llobregat i tots aquells sotmesos al règim de
comunicació prèvia davant l’Ajuntament per qualsevol altra normativa, no
incloses en els apartats anteriors.
Declaració responsable
Activitats i espectacles públics indicats a l’annex D de l’ Ordenança
d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles públics de
L’Hospitalet de Llobregat, excepte habitatges d’ús turístic, i tots aquells
sotmesos a declaració responsable davant l’Ajuntament per qualsevol

1.980,78 €
287,80 €
215,85 €/ unitat
172,68 €/ unitat
143,90 €/ unitat
1.344,10 €

1.784,29 €

1.226,05 €
1.226,05 €

1.226,05 €

1.127,59 €

546,31 €
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11

12
13

14
15

16

17

18
19

20
21
22

altra normativa.
Habitatges d’ús turístic
Modificacions no substancials dels títols habilitants
Modificacions no substancials amb efectes sobre la salut, seguretat de les
persones o el medi ambient en activitats o els espectacles públics
Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut, seguretat de
les persones o el medi ambient en activitats o els espectacles públics
Controls i Informes tècnics
Control inicial dels serveis tècnics municipals previst per resolució
municipal per la qual es concedeix la llicència.
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències municipals
tipus A de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els
espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències municipals
tipus B de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els
espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
Tramitació del Control preventiu d’incendis d’activitats incloses en els
Annexos I i II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria d' incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
Informes tècnics a sol·licitud de l’interessat
Visites de control realitzades per tècnics municipals a sol·licitud del titular
de l’activitat
Altres serveis de l’administració
Canvi de titularitat per transmissió de llicències i dels efectes de les
comunicacions prèvies o declaracions responsables
Emissió de certificats
Tramitació del procediment de revisió de llicències municipals

280,46 €

75%*
50%*

430,46 €

774,14 €

556,77 €

191,52 €
286,76 €
393,92 €

99,07 €
195,03 €
385,17 €

* Sobre la quota corresponent a una nova instal·lació.
** Per atracció o caseta.”
ARTICLE 8 Bonificacions
Es modifica l’article 8, apartat 3, que passa a tenir el redactat següent:
“(...)
3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota relacionada a l’article 6 de
la present ordenança les activitats subjectes a la intervenció municipal que
s’exercitin en els locals gestionats per “La Farga Gestió d’Equipaments Municipals,
S.A. (S.P.M.)”.
(...)”.
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ARTICLE 9 Legalitzacions
Es modifica l’article 9, apartat 1, que passa a tenir el redactat següent:
“En aquells casos en què l’Ajuntament hagi constatat el funcionament d’activitats o
espectacles públics sense disposar del títol habilitant corresponent, s’incrementaran
les quotes relacionades a l’article 6 de la present ordenança en un import addicional
de 295,45€.
(...)”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
.......de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.02 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PER
L’AJUNTAMENT.

ARTICLE 5 Quota tributària
Es modifica l’article 5 , que passa a tenir el redactat següent:
“La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i
irreductible per l’autorització.
Les bases i tarifes per les quals es regirà aquesta ordenança són les següents:
Tarifa per unitat de placa numèrica
Guals
Plaques no incloses en apartats anteriors
Plaques identificatives d’obres majors, i d'obres menors relatives a
rehabilitacions estructurals i de façanes

Euros
56,30
14,08
79,02”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
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Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
........de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.03 REGULADORA DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDUSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS.
ARTICLE 7 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 i l’apartat 2, de l’article 7, que passen a tenir el redactat
següent:
“ 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
1. Mercats: concessionaris, parades interiors i de locals comercials
Tarifa
1.1. Tarifa C
1.2. Tarifa D
1.3. Tarifa E
1.4. Tarifa G
1.5. Tarifa H
1.6. Tarifa J
1.7. Tarifa K
1.8. Tarifa L

Euros
135,98
127,40
117,36
78,71
78,71
117,36
256,25
287,67”

2. Recollida de brossa industrial, comercial i professional
Superfície de l’establiment industrial, comercial o
professional
2
Tarifa
Fins a 150 m
Més de 150 m2 fins a Més de 500 m2
Euros
500 m2
Euros
Euros
293,24
558,23
837,26
2.1. Tarifa 02
292,04
583,92
874,51
2.2. Tarifa 03
246,37
512,40
765,68
2.3. Tarifa 04
194,03
402,22
602,50
2.4. Tarifa 05
140,40
292,04
437,96
2.5. Tarifa 06
104,61
220,67
329,23
2.6. Tarifa 07
75,69
156,06
226,65
2.7. Tarifa 08
47,81
49,68
49,68
2.8. Tarifa 11
(professionals)
0,00
0,00
0,00”
2.9. Tarifa 00
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(sense superfície)

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de…….. de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.04 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL.
ARTICLE 8
Es modifica l’article 8 que passa a tenir el redactat següent:
“L'Òrgan competent podrà acordar el cobrament anual per rebut, un cop notificada
la liquidació corresponent a l’alta al padró respectiu dels conceptes tributaris inclosos
a les tarifes que ho permetin.”
Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de…….. de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05 REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA
DE VEHICLES I CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER
PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT
ARTICLE 1 Disposició general
Es modifica l’article 1, que passa a tenir el redactat següent:
“D’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, articles 46 a 48 de
l’Ordenança de mobilitat del municipi de L’Hospitalet amb relació als articles
del 15 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles 86-3 de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, s’estableix la
taxa per prestació del servei de retirada de vehicles, provocada especialment pel
seu abandonament a la via pública o per algun dels supòsits considerats com a
pertorbadament greus per a la circulació en zones urbanes, pel seu estacionament
defectuós o abusiu en l’esmentada via pública i per la custòdia dels esmentats
vehicles fins que els interessats els recullen, la qual cosa es regirà per aquesta
ordenança, les normes de la qual s’atendran a allò que preveu l’article 57 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i també s’estableix la taxa de retirada amb
transport o emmagatzematge de contenidors o sacs instal·lats a la via pública amb
materials procedents de residus de la construcció i sense llicència.”

ARTICLE 2 Fet imposable
Es modifica l’article 2.1 i 2.3, que passa a tenir el redactat següent:
“1. El fet imposable el determina la prestació del servei de retirada, immobilització o
dipòsit del vehicle sempre que concorri alguna de les circumstàncies previstes en els
articles 84 i 85 de l’esmentat Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
2. (...)
3. Igualment, es meritaran taxes per custòdia de vehicles procedents de furts o que
haguessin ingressat en el dipòsit municipal en aplicació d’allò previst en els
apartats 1, lletres t) i v) i 2 de l’article 47 de l’Ordenança de Mobilitat del
municipi de l’Hospitalet; després de quaranta-vuit hores a partir de l’avís als
propietaris legítims o al denunciant perquè els retirin, llevat dels casos de força
major degudament documentats, i no ho hagin fet.
4. (…) “

ARTICLE 3 Obligació de contribuir
Es modifica l’article 3.1, que passa a tenir el redactat següent:
1. L’obligació de contribuir neix per l'inici de les actuacions administratives
municipals descrites en els esmentats articles 84 i 85 del Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març.
(...)”
ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article 6 que passa a tenir el redactat següent:
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“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
1. Retirada de vehicles de la via pública
1.a. Servei realitzat en horari diürn i dia laborable
Tarifa
1.a.1. Bicicletes
1.a.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs
1.a.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.a.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.a.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
1.a.6. Resta de vehicles
1.a.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública sense
llicència o autorització. Per element retirat
1.b. Servei realitzat en horari nocturn o en dia festiu
Tarifa
1.b.1. Bicicletes
1.b.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs
1.b.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.b.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.b.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
1.b.6. Resta de vehicles
1.b.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública sense
llicència o autorització. Per element retirat

Euros
8,06
36,01
120,67
267,95
401,98
76,04
8,06

Euros
10,10
42,84
147,44
326,91
490,31
97,82
10,15

2. Estada en el dipòsit municipal
Hora o fracció
a partir 5ª hora
Euros
Tarifa per custòdia
2.1. Bicicletes
2.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles,
motocarros i vehicles anàlegs
2.3. Turismes, furgonetes i vehicles
anàlegs fins 3.000 kg
2.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg
fins a 7.500 kg
2.5. Autocars i camions de més de 7.500
kg
2.6. Resta de vehicles

Dia
màxim 10
hores

Mes
màxim 10
dies

0,32
0,57

Euros
2,70
5,41

Euros
27,03
54,11

1,48

14,64

146,06

2,19

21,62

216,39

2,91

28,71

286,72

2,91

28,71

286,72
A partir del
2n dia
1,09

Tarifa per custòdia diària
2.7. Qualsevol element dipositat en la via pública sense llicència o
autorització. Per element retirat
3. Immobilització de vehicles per procediments mecànics
Tarifa

Euros
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3.1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs
3.2. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
3.3. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
3.4. Autocars i camions de més de 7.500 kg
3.5. Resta de vehicles

34,12
60,84
74,41
87,98
60,84

4. Retirada de contenidors sense llicència o autorització
Tarifa
4.1. Amb transport a l’abocador
4.2. Sense transport a l’abocador
4.3. Retirada de sacs de runa i transport a l’abocador
4.4. Custòdia de contenidors al dipòsit municipal. Per dia d’estància

Euros
388,62
170,14
170,14
28,97

2. L’horari nocturn és de 22,00 a 6,00 hores. L’horari festiu inclou els diumenges i
els dies festius d’àmbit local, autonòmic i estatal.”

ARTICLE 8 Infraccions i Sancions
Es modifica l’article 8, que passa a tenir el redactat següent:
“En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les seves sancions
corresponents, s’actuarà d’acord amb el que disposen els articles 183 i següents
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i, en allò que calgui,
amb el que disposa el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i el Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març.”
Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de ........... de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre
no se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.06 REGULADORA DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS D’URBANISME

LA TAXA PER

ARTICLE 8 Tarifes
Es modifica l’article 8 que passa a tenir el redactat següent:
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La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Codi
Fet imposable
Informes i certificats
Informe d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una
01
finca sense certificar
Certificació d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una
02
finca
03.1
Informe de canvi d'ús
03.2
Informe de canvi de nom de carrer i/o numeració d'una finca
04 .1
Certificació de canvi d'ús
Certificació de canvi de nom de carrer i/o numeració d'una
04.2
finca.
05
Informe de compatibilitat urbanística.
06
Certificació de compatibilitat urbanística.
Tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies
Màx.
07
Llicència d’obra
Sobre rasant Min
155,33 €
2.583,37 €
major (LLOM)
Sota rasant

Tarifa
41,82 €
74,65 €
90,88 €
10,00 €
124,74 €
39,23 €
178,01 €
209,48 €

0,57 €/m²

Min
Màx.
0,00 €
706,69 €
08.1 CP1
08.2 LLOME0
08.3 LLOME1
08.4 LLOME2
08.5 Primera ocupació (*)

0,10 €/m²
102,48 €
151,22 €
155,33 €
279,92 €
1,63/m²
const
31,21 €
09
Declaració responsable
169,74 €
10
Prorroga de llicència
Modificació en edifici existent, o de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada
63,34 €
11
Canvi de titularitat de la llicència.
12
Modificació de llicència mantenint el pressupost, la superfície
25 % (**)
construïda i unitats constructives (número de locals, habitatges,
trasters, places d’aparcament)
13
Modificació de llicència que comporti qualsevol, algunes o totes
75 % (**)
de les següents modificacions: pressupost, superfície
construïda, unitats constructives (número de locals, habitatges,
trasters, places d’aparcament)
14
Modificació d’ús en edifici existent, en llicència en tràmit o
100%*
atorgada
Ordres d’execució i supòsits de ruïna
1.784,75€
15
Expedient contradictori de ruïna.
Senyalitzacions d’alineacions i rasants
105,39 €
16
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana consolidada
184,41 €
17
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana no
08

Llicència d’obra menor i
comunicació prèvia
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consolidada, alineació al carrer
Amidaments
18
Mesura de distàncies entre dos punts del municipi en línia recta
19
Mesura de distàncies entre dos punts segons un itinerari vial.
Per cada itinerari

105,39 €
204,85 €

(*) En cas de comunicació prèvia de primera ocupació, en cas d’haver-se atorgat
llicència d’ocupació parcial, es prendrà com a referència pel seu atorgament la
superfície construïda no computada per a l’atorgament de la relacionada llicència.
(**) Sobre la quota corresponent a una nova llicència.
El significat de les sigles és el següent:
LLOM: Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les d'ampliació,
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja
existents, i les obres que comportin un canvi d’ús en les edificacions o en part de
les mateixes.
CP1: Obres a l’interior d’habitatges o locals amb modificació de distribució sense
afectació estructural, col·locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl·liques,
col·locació de tendals visibles des de la via pública en planta baixa de les
edificacions, col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos, execució de
cata, pou i sondeig d’exploració, realització de treballs d’anivellació de terrenys que
no alterin en algun punt, en més d'un metre, ni tinguin transcendència per a
l'amidament de l'altura reguladora de l'edifici, col·locació de tanques en solars i
terrenys, pintura i reparació de façanes, obres en parets mitgeres i envà pluvial i de
reparació de patis sense necessitat de bastida i sense ocupació de l’espai públic,
instal·lació de bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars
relacionats amb intervencions de l’edifici que els requereixin: façanes, instal·lació
baixants, conductes de ventilació, pintat...) sense ocupació via pública, instal·lació
d’antenes i d’aparells d’aire condicionat, en les cobertes i terrats d’edificis,
instal·lacions de baixants, xemeneies o similars que siguin o passin per espais
comuns de l’edifici, construcció de rampes a l'interior de l'edifici. Totes aquelles
obres no previstes expressament en els punts anteriors però assimilables en quant
a entitat i naturalesa. Obres derivades d’ordres d’execució i de restauració de la
legalitat urbanística assimilables en quant a entitat i naturalesa a les recollides
anteriorment.
LLOME0: Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment a l’estructura,
sense ampliació de volums, obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb
afectació estructural, intervencions sobre elements estructurals, obres d’instal·lació
d’ascensors, elevadors o altres elements mecànics que facilitin l’accessibilitat a
l'interior de l'edifici, construccions auxiliars amb una superfície màxima de 15 m² i
en cas de ser provisionals fins a 50 m², instal·lació de bastides, ponts, grues i
similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que
els requereixin, façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat,...)
amb ocupació de via pública, col·locació de cartelleres i tanques publicitàries
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visibles des de la via pública, instal·lació de marquesines, instal·lació d’antenes de
telefonia mòbil (si comporta reforç estructural), construcció i supressió de guals a
vorera. Totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant
a entitat i naturalesa. Obres de restauració de la legalitat urbanística assimilables en
quant a entitat i naturalesa a les recollides anteriorment.
LLOME1: La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions, els
moviments de terra i les obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de
sòl, totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a
entitat i naturalesa, obres de restauració de la legalitat urbanística assimilables en
quant a entitat i naturalesa a les recollides anteriorment.
LLOME2: Obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors exteriors, i altres elements
mecànics, o no, que permetin l’accessibilitat a l'edifici des de l'exterior, totes
aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i
naturalesa.”
ARTICLE 10 Legalitzacions i ordres d’execució
Es modifica l’article 10 que passat a tenir el redactat següent:
“Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables iniciades abans
d’haver obtingut l’oportuna llicència, haver efectuat la corresponent comunicació
prèvia o declaració responsable correctament validada, o havent estat objecte d’una
ordre d’execució, veuran incrementada la quota corresponent relacionada a l’article
8 de la present ordenança en un import addicional de 180,70 € .”

ARTICLE 12 Tarifes
Es modifica l’article 12 que passat a tenir el redactat següent:

Codi
Parcel·lació
01
02

Fet imposable
Llicència de parcel·lació, per cada parcel·la resultant
Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

Tarifa
160,85 €
124,74 €

ARTICLE 14 Tarifes
Es modifica l’article 14 que passat a tenir el redactat següent:

Codi
Fet imposable
Desplaçament d’instal·lacions d’enllumenat públic
01
Desplaçament d’un punt de llum situat a la façana
02
Desplaçament d’una línia d’alimentació d’enllumenat

Tarifa
1.640,81 €
1.309,97 €
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03
04

públic situada a la façana
Desplaçament d’un suport instal·lat a la vorera
Desplaçament entroncament aeri-soterrat

1.738,40 €
1.338,94 €

ARTICLE 16 Tarifes
Es modifica l’article 16 que passa a tenir el redactat següent:

Codi Fet imposable
Tarifa
Retirada i reposició de contenidors de recollida de residus
302,96 €
01
Retirada i posterior reposició d’una bateria de contenidors de
recollida de residus ubicats a la via pública

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
....de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07 REGULADORA DE
ACTUACIONS SINGULARS DE LA GUARDIA URBANA

LA TAXA PER

ARTICLE 5 Tarifes
Es modifica l’article 5, apartat 1, que passa a tenir el redactat següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
1. Emissió d’informes tècnics
2. Acompanyament de vehicles
3. Operacions en la via pública
3.1. 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
3.2. Habilitació d’espais d’estacionament per a tasques de càrrega
i descàrrega o treballs especials que es realitzen sobre una

Euros
52,58
52,58
25,76

2,55
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longitud que supera els 10 metres lineals. Per cada 2 metres
lineals o fracció
3.3. Tallament d’un carril de circulació en vies amb més d’un carril
en el sentit afectat
3.4. Tallament total d’un sentit de circulació
3.5. Tallament total dels dos sentits de circulació
4. Prestació de serveis segons les persones necessàries
4.1. Per cada agent/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció
4.2. Per cada caporal/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció

51,10
85,83
102,97

52,58
56,05
60,64
60,64
73,95
79,87”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de ...............de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre
no se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.08 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL DELS EQUIPAMENTS CULTURALS

ARTICLE 2 Fet imposable
S’inclou un nou apartat 2 a l’article que passa a tenir el redactat següent:
“1. (...)
2. No estaran subjectes a l’abonament de les taxes les entitats sense afany de
lucre, registrades al Registre d’Entitats Municipals, així com les persones
físiques o jurídiques que presentin propostes relacionades amb la
programació i objectius de l’equipament, i siguin esdeveniments considerats
d’interès públic pel seu contingut cultural o social, això només s’aplicarà
quan l’esdeveniment sigui obert a tota la ciutadania”

ARTICLE 6 Tarifes
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Es modifica l’article 6: es modifica l’ apartat 1, que passa a integrar-se en 2
punts (1.1.b i 1.2.b.) (dins de la tarifa 1 corresponent al teatre Joventut), i,
s’elimina l’apartat 2 i l’apartat 3 de l’article.També s’inclou un asterisc a la
tarifa 1.1 i 1.2 i un paràgraf final com a nota aclaridora de l’asterisc. Tot això
passa a tenir el redactat següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Teatre Joventut
1.1. Sala A amb personal tècnic. Per dia*
1.1.b. Sala A, amb personal tècnic. Per dia* (persones
físiques o jurídiques que tinguin un objecte social dins de
l’àmbit de la cultura i la divulgació)
1.2. Sala B amb personal tècnic. Per dia *
1.2.b. Sala B, amb personal tècnic. Per dia* (persones
físiques o jurídiques que tinguin un objecte social dins de
l’àmbit de la cultura i la divulgació)
2. Espais i centres culturals (Sant Josep, Santa Eulàlia, Collblanc,
La Torrassa, Sanfeliu, Bellvitge i La Bòbila)
2.1. Sala petita (fins a 15 m2). Per hora
2.2. Sala mitjana (fins a 25 m2). Per hora
2.3. Sala gran (fins a 100 m2). Per hora
2.4. Sala gran amb personal tècnic. Per hora
3. Equipaments bibliotecaris
3.1. Aules multimèdia. Per hora
3.2. Sales petites (fins a 15 m2). Per hora
3.3. Sales mitjanes (més de 15 m2 i fins a 60 m2). Per hora
3.4. Sales grans (més de 60 m2). Per hora
3.5 Jardins de Can Sumarro. Per hora
4. Equipaments del Museu (Casa Espanya, Harmonia i Can Riera).
Per hora
5. Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
5.1. Sala d’actes, sense personal tècnic. Per cessió
5.2. Sala d’actes, amb personal tècnic. Per cessió

Euros
649,23

577,81
210,99

187,77

1,24
2,04
8,11
24,17
54,11
10,81
21,62
28,15
54,11
117,50
85,83
216,39

*Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament de
l’activitat que no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari i el servei serà
facilitat per l’empresa adjudicatària del contracte de serveis tècnics del Teatre
Joventut.”

Disposició final
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Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de ............. de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre
no se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.09 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE COPIES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS QUE CONSTEN ALS SERVEIS
MUNICIPALS

ARTICLE 5 “Quota tributària i tarifes”
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Fotocòpies
1.1. Fotocòpia DIN A-4. Per unitat
1.2. Fotocòpia DIN A-3. Per unitat .
2. Còpies digitals (escanejades) facilitades per la Secció de
Patrimoni Cultural (Arxiu Municipal i Museu de L’Hospitalet)
2.1. Subministrament de CD
Independentment del nombre de documents escanejats,
sempre es liquidarà, al menys, un CD al preu que figura a la
tarifa
2.2. Escanejat en resolució normal
2.2.1. Escanejat d’un document
2.2.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
2.2.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2.2.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
2.2.4. Escanejat de més de 30 documents. Per unitat
2.3 Escanejat en alta resolució
2.3.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
2.3.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2.3.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
2.3.4. Escanejat de més de 30 documents. Per unitat
2.4. Escanejat de documents que ja hagin estat digitalitzats i
per tant ja estiguin conservats en aquest format per l’Arxiu o el
Museu
2.4.1. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en
resolució normal. Per cada lot
2.4.2. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en alta

Euros
0,12
0,26

1,85

2,75
2,75
2,20
1,60
1,15
3,45
2,75
2,00
1,45

2,30
3,45
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resolució. Per cada lot
2.4.3. Cada còpia impresa
a) DIN A-4. Per full en blanc i negre
b) DIN A-3. Per full en blanc i negre
3. Còpies de plànols
3.1. Còpies plànols DIN A-2
3.2. Còpies plànols DIN A-1
3.3. Còpies plànols DIN A-0
3.4. Full retícula en color de parcel·lari DIN A-O (escala 1:500)
3.5. Fulls de divisions territorials de la ciutat DIN A-0 (escala
1:5000)

0,12
0,25
1,80
3,06
5,90
15,29
11,09”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de ........de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA DE
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

LA TAXA PER

ARTICLE 1 Disposició general
Es modifica l’article que passa a tenir el redactat següent:
A l'empara d'allò que disposen els articles 57 i 20 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 disposen els articles 15 a 19 d'aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitament especial de la via
pública que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
ARTICLE 9 Tarifes

Es modifica les tarifes de l’article 9 i l’aparta 2.1 que passa a tenir el redactat
següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
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Tarifa
1. Entrada de vehicles a través de la vorera
1.1. Per cada entrada de vehicles en propietats i límit horari
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al
trimestre o fracció
1.2. Per cada entrada de vehicles en propietats i horari permanent
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al
trimestre o fracció
2. Reserva d’estacionament en la via pública
“2.1.
“2.1. Reserves especials en la via pública per a parada de principi
o final de línies regulars d’autocars, reserves d’ambulància davant
de serveis sanitaris d’urgència, reserves d’estacionament per a
vehicles verds compartits, estacionaments concedits a hotels;
reserves d’estacionament davant d’obres de construcció, reforma o
enderroc d’immobles i altres reserves d’estacionament que es
puguin autoritzar d’acord amb la normativa vigent.”

Euros

42,74
10,71

86,45
21,62

8,52

Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals. Al mes o
fracció
2.2. Reserves d’estacionament permanents per a persones 23,77
discapacitades amb mobilitat reduïda.
Per cada reserva. Al trimestre o fracció
3. Reserva de la via pública amb altres finalitats
3.1. Instal·lació de contenidors metàl·lics i bosses industrials en la
via pública
a) Instal·lació de contenidors metàl·lics, a partir de 2,5 m2, 25,19
davant d’obres de construcció. Per cada setmana o fracció
2,50
b) Quan el contenidor s’utilitzi per a reforma o reparació
d’edificis afectats per aluminosi, circumstància que s’acreditarà
documentalment. Per cada setmana o fracció
3,20
c) Instal·lació de bosses industrials, sacs o similars, de fins a 2,5
m2, per a la recollida de materials d’enderrocament. Per cada dia
Només es permetrà la col·locació de sacs en la calçada durant els
dies laborals i en aquells llocs on estigui permès l’estacionament de
vehicles, o en les voreres que mesurin un mínim de 2,5 metres
d’amplada. El sac s’haurà de retirar un cop ple.
3.2. Zones de pràctica d’autoescoles
a) Fins a 200 m2. Per cada dia
b) Cada 25 m2 o fracció que excedeixi de 200 m2. Per dia

4,79
0,61 “
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ARTICLE 10 Dipòsit previ
Es modifica l’article 10 que passa a tenir el redactat següent:

Amplada de vorera
De menys d’1,30 m
D’1,30 a menys de 2 m
2 m o més

Euros/
m lineal
133,52
154,43
171,87”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de ............. de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre
no se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12 REGULADORA DE
L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

LA TAXA PER

ARTICLE 7 Tarifes
Es modifica l’article 7, que passa a tenir el redactat següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, per l’estacionament públic
de
vehicles en la via pública dintre de les zones d’estacionament regulat amb control
horari, és la que es fixa en el quadre de tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. Estacionament de vehicles en Zona Blava tipus 1. Per hora
1,55
2. Estacionament de vehicles en Zona Verda
2.1. Tarifa general. Per hora
2,05
2.2. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu de
resident expedit per l’Ajuntament (art. 16 de l’ordenança municipal de
mobilitat)
a) Per dia
0,20
b) Per setmana
1,00
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2.3. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu de comerç 1,10
expedit per l’Ajuntament. Per dia
2. El temps màxim d’estacionament permès per vehicle, tant per Zona Blava com
per Zona Verda serà de dues hores. Els propietaris de vehicles acreditats amb
distintiu per a Zona Verda no tenen aquest límit horari d’estacionament als
estacionaments senyalitzats com a Zona Verda.
3. Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a
cada zona, i hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat en el
tiquet o comprovant, podran obtenir un tiquet especial, que es tarifa en 5,40 euros, i
que enervarà els efectes de la denúncia. Aquest tiquet juntament amb la denúncia
formulada hauran de ser remesos al Negociat de Multes de Trànsit de l’Ajuntament,
directament o mitjançant el dispositiu previst en la màquina expenedora de tiquets.
Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a
cada zona, i hagin estat denunciats per no disposar de tiquet, podran obtenir un
tiquet especial, que es tarifa en 9,15 euros, i que enervarà els efectes de la
denúncia. Aquest tiquet juntament amb la denúncia formulada hauran de ser
remesos al Negociat de Multes de Trànsit de l’Ajuntament, directament o mitjançant
el dispositiu previst en la màquina expenedora de tiquets.
4. En cas que es formalitzi un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i entitats ciutadanes, institucions o organitzacions
representatives dels subjectes passius de la taxa a que es refereix l’article 9
d’aquesta ordenança, la tarifa aplicable serà de 1,00 euros/hora de cada tiquet o
val.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de .......de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.13 REGULADORA DE LA TAXA PER La
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE
LA VIA PÚBLICA.
ARTICLE 8 Tarifes
Es modifiquen els punts 1 i 2 (tarifes) de l’article 8.1; es suprimeix la tarifa
1.1.5 de l’article i es renumera l’apartat 1.1.6 (i els seus apartats) que passen a

…/…

58

numerar-se com a 1.1.5, (“Exercici d’activitats a la via pública”); que passen a
tenir el redactat següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. Ús comú especial
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos
1.1.1. Aparells automàtics de venda, prestació de serveis
i recreatius
A. Bàscules automàtiques, aparells distribuïdors de 43,29
gasolina, aparells de venda automàtica, caixers
automàtics, aparells recreatius infantils o altres
similars.
Per cada m2 o fracció. Al trimestre o fracció
B. Aparells automàtics per al rentat de vehicles o
altres serveis a l’automoció.
Per cada aparell. Al mes o fracció:
a) Fins a 45 m2
b) De 45 a 60 m2
c) De 60 a 75 m2
d) De 75 a 90 m2
e) Per cada m2 o fracció que excedeixi de 90
m2. Al mes
C. Espai destinat exclusivament per a l’accés de
vehicles als aparells automàtics.

648,41
756,69
856,32
973,18
14,43
7,19

Per cada m2 o fracció. Al mes o fracció
1.1.2. Vetlladors
Per cada vetllador o conjunt format per una taula i quatre
cadires:
a) Tarifa anual, de l’1 de gener al 31 de desembre
b) Tarifa anual, només festius i les seves vigílies
c) Tarifa de temporada d’estiu, del 15 d’abril al 15
d’octubre
d) Tarifa eventual, per dia amb un mínim de 2 dies
a efectes de liquidació
1.1.3. Tendals, ombrel·les, marquesines i similars
A) Tendals amb fins a dos tancaments laterals
a) Tarifa anual. Fins a 6 m2
b) Tarifa anual. Cada m2 o fracció que
excedeixi els 6 primers
c) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15

178,55
84,41
108,22
5.20

180,69
17,29
117,96
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d’octubre. Fins a 6 m2
d) Tarifa de temporada. Cada m2 o fracció
que excedeixi els 6 primers
B) Ombrel·les o para-sols
a) Tarifa anual. Cada m2 o fracció
b) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15
d’octubre. Cada m2 o fracció
C) Tendals subjectes a la façana i marquesines

10,10

39,07
22,80
12,95

Tarifa anual. Per cada m2 o fracció
1.2. Parades de venda temporals o estacionals
Les ocupacions de durada inferior al període establert, es
liquidaran per la tarifa 1.3
15,86
1.2.1. Gelats, xurreria, bunyoleria, fruites seques i
llaminadures. Cada m2 o fracció. Al mes
8,67
1.2.2. Castanyes. Cada m2 o fracció. Al mes
15,86
1.2.3. Restants articles autoritzats. Cada m2 o fracció.
Al mes
1,94
1.3. Parades de venda en fires o mercats ocasionals. Per
cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de
liquidació
19,23
1.4. Parades de venda en els espais o recintes habilitats a
l’efecte durant la celebració de les festes majors dels diferents
barris de la ciutat. Per cada m2 o fracció i període de 10 dies o
fracció
1.5. Exercici d’activitats a la via pública
1.5.1. Artistes: pintors, dibuixants i caricaturistes. Per
1,94
cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a
efectes de liquidació
1.5.2. Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions 354,76
fotogràfiques d’anuncis comercials. Per cada dia
Els rodatges de cinema, televisió, documentals i
sessions fotogràfiques que no tinguin una finalitat
publicitària comercial, no estan subjectes al pagament de
la taxa.
En el seu cas, la prestació de serveis de vigilància o
d’altres per la Guàrdia Urbana comportarà el pagament
de la taxa corresponent.
1.5.3. Distribució de fulletons publicitaris a mà. Per punt
7,70
de distribució i dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de
liquidació
1.5.4. Distribució a ma de premsa gratuïta
74,92
a) Per punt de distribució. Al mes
7,70
b) Per punt de distribució. Al dia, amb un mínim de
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5 dies a efectes de liquidació
1.5.5. Restants activitats que puguin autoritzar-se
d’acord amb les disposicions vigents
a) Cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5
dies a efectes de liquidació
b) Cada m2 o fracció. Al mes
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives
2.1.1. Atraccions
S’aplicaran acumulativament els trams següents cada 10
dies o fracció
a) Fins a 12 m2. Per cada m2 o fracció
b) De 13 a 25 m2. Per m2 o fracció
c) De 26 a 100 m2. Per m2 o fracció
d) De 101 a 200 m2. Per m2 o fracció
e) Més de 200 m2. Per m2 o fracció
2.1.2. Casetes de tir
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.3. Tómboles
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.4. Carpes, envelats i similars
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.2. Quioscos
2.2.1. Tarifa d’ocupació de via pública
a) Fins a 6 m2. Al trimestre o fracció
b) Cada m2 o fracció que excedeixi dels 6 m2
primers. Al trimestre o fracció
2.2.2. Canvi de titularitat de quioscos
Per cada tramitació, conforme a la tipologia següent:
a) Model no tipificat
b) Model T-E
c) Model T-0
d) Model T-1
e) Model T-2

1,94
16,01

7,19
4,28
2,65
1,79
1,12
5,76
7,19
1,79

239,14
43,25

1.868,64
5.058,44
4.598,57
3.517,62
3.228,76

2.3. Aprofitaments especials del vol, sòl i subsòl
2.3.1. Explotació d’instal·lacions, cambres, corredors,
canalitzacions, conduccions i canonades subterrànies de
qualsevol material.
Estan obligats al pagament de la taxa les persones
físiques o jurídiques que ocupin o utilitzin instal·lacions,
cambres, corredors, canalitzacions, conduccions o
canonades subterrànies de qualsevol material situades
en el subsòl de les vies públiques, siguin o no propietat
d’aquestes.
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Cada m3, inclosos espessors de mur, solera i sostres:
a) A l’any
b) Cada trimestre o fracció
2.3.2. Mostres en establiments de venda, amb un màxim
de 0,50 m de sortint, en voreres de més de 3 m

15,86
3,98

Cada m2 o fracció. Cada mes o fracció
2.3.3. Tanques per a usos diversos, ocasionals i no
relacionats amb la celebració d’espectacles o activitats
recreatives, amb superfície mínima d’ocupació de 400 m2

15,86

Cada m2 o fracció. Cada 15 dies o fracció
2.3.4. Utilització de xarxes tubulars propietat de
l’Ajuntament situades en la via pública, per a usos
industrials i comercials.

0,37

Cada m lineal de cessió
2.3.5. Pals publicitaris, monòlits, cartelleres i similars
sobre la via pública

3,50

Cada m2 de superfície útil d’exposició, amb un mínim de
3 m a efectes de liquidació. Cada trimestre o fracció

14,43”

Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 que passa a tenir el redactat següent:
“2. A les ocupacions de via pública contemplades als epígrafs 2.1.1 (Atraccions de
fira), 2.1.2 (Casetes de tir) i 2.1.3 (Tómboles) de la tarifa, que s’efectuïn en els
períodes de l’1 de gener al 31 de març i/o de l’1 de novembre al 31 de desembre,
se les aplicarà una tarifa reduïda del 50 per cent sobre la tarifa ordinària prevista a
l’apartat anterior d’aquest article.
A les ocupacions de via pública contemplades a l’epígraf 1.2 (Vetlladors) que
s’efectuïn sobre la calçada mitjançant la instal·lació d’una tarima, se’ls
aplicarà un tarifa del 154 % sobre la tarifa ordinària.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de .................. de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 (increment mig global del 2%), que passa
a tenir la redacció següent:

1.“La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:

Tarifa
1. Control sanitari d’animals de companyia
1.1. Manteniment diari d’un gos
1.2. Manteniment diari d’un gat
1.3. Manteniment diari d’una fura
1.4. Reposició gàbia/trampa
1.5. Eliminació del cadàver d’un gos
1.6. Eliminació del cadàver d’un gat
1.7. Eliminació del cadàver d’una fura
2. Serveis de laboratori
2.1. Servei químic i anàlisi instrumental
Absorció a l’UV
AL3
Acetolina (HPLC)
AL9
Acidesa total
AL2
Acidesa volàtil
AL4
Alcalinitat (TAC)
AG2
Alumini per AA o ICP (*)
AG8
Amoni per colorimetria en aigües
AG4
Amoni per destil·lació i volumetria en AG5
aigües
Anions per cromatografia iònica
AG9
Antimoni per AA o ICP (*)
AG9
AOX (1a mostra)
AG13
AOX (a partir de la 2a mostra)
AG12
Arsènic per AA o ICP (*)
AG9
Bor
AG4
Brom total
AG1
Cadmi per AA o ICP (*)
AG9
Calci
AG2
Caràcters organolèptics
AG1
Cendres
AL5
Cianurs lliures
AG7

Euros
6,12
2,35
6,12
222,16
13,92
3,72
3,72

17,95
77,67
10,46
20,91
10,46
52,28
20,91
26,88
77,67
77,67
256,99
139,03
77,67
20,91
7,50
77,67
10,46
7,50
26,88
41,82
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Cianurs totals
AG12
Clor actiu en lleixiu
AG6
Clor residual lliure i total
AG1
Clorurs per volumetria en aigües
AG2
Color
AG1
Compostos polars
AL2
Conductivitat 20ºC
AG1
Clorur sòdic
AL4
Coure per AA o ICP (*)
AG8
Crom total per AA o ICP (*)
AG8
Crom VI
AG4
Demanda biològica d’oxigen (DBO)
AG8
Demanda química d’oxigen (DQO)
AG7
Densitat (º Baumé)
AL4
Determinacions individuals (HPLC)
AL9
Diòxid de sofre (SO2)
AL5
Dissolvents aromàtics volàtils per GC AG10
(BTEX)
Dissolvents organoclorats per GC
AG10
Duresa (TH)
AG2
Estabilitat amb etanol
AL2
Estany per AA o ICP (*)
AG8
Extracte sec
AL4
Ferro per AA o ICP (*)
AG8
Ferro per colorimetria
AG4
Fluorurs
AG7
Fluorurs per CI
AG7
Formol
AL7
Fosfats per CI
AG6
Fosfats per colorimetria en aigües
AG6
Fòsfor aliments
AL8
Fòsfor total en aigües
AG6
Grau alcohòlic
AL8
Greix (Gerber)
AL5
Greix
AL7
Hidrocarburs dissolts
AG8
Humitat
AL3
Índex d'acidesa
AL4
Índex de fenol amb extracció
AG6
Índex de fenol sense extracció
AG4
Índex de iode
AL4
Índex de Langelier i Ryzar
AG0
Índex de peròxids
AL4
Magnesi
AG2
Manganès per AA o ICP (*)
AG8
Matèria grassa
AL7

139,03
31,42
7,50
10,46
7,50
10,46
7,50
20,91
52,28
52,28
20,91
52,28
41,82
20,91
77,67
26,88
103,07
103,07
10,46
10,46
52,28
20,91
52,28
20,91
41,82
41,82
41,82
31,42
31,42
52,28
31,42
52,28
26,88
41,82
52,28
17,95
20,91
31,42
20,91
20,91
0,00
20,91
10,46
52,28
41,82
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Matèria orgànica oxidable al KMnO4
Matèries en suspensió (MES)
Matèries inhibidores (Microtox)
Mercuri per AA o ICP (*)
Metabisulfit (qualitatiu)
Metabisulfit quantitatiu
Níquel per AA o ICP (*)
Nitrats aliments
Nitrats per CI
Nitrats per colorimetria en aigües
Nitrits aliments
Nitrits pe colorimetria en aigües
Nitrogen bàsic volàtil
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldhal)
Olis i greixos
Oxigen dissolt
Pes
pH aigües
pH aliments
Plom per AA o ICP (*)
Potassi
Proteïnes
Residu sec a 180ºC
Seleni per AA o ICP (*)
Sílice
Sodi
SOL/Conductivitat 25ºC
Sòlids sedimentables 2 hores
Sòlids solubles (º Brix)
Sulfats per CI
Sulfats per nefelometria
Sulfurs totals
Tensioactius aniònics (Detergents)
Terbolesa
TOC
Tractament previ de la mostra (I)
Tractament previ de la mostra (II)
Tractament previ de la mostra (III)
Tractament previ de la mostra (IV)
Zenc per AA o ICP (*)
2.2. Servei de microbiologia
Bacteris coliformes
Coliformes fecals
Control de superfícies
Detecció
i
enumeració
d’Enterobacteriaceaes lactosapositiva

AG3
AG3
AG10
AG9
AL2
AL6
AG8
AL8
AG6
AG4
AL8
AG4
AL8
AG8
AG7
AG5
AL1
AG1
AL1
AG8
AG7
AL8
AG3
AG9
AG4
AG7
AG1
AG1
AL4
AG6
AG4
AG6
AG6
AG1
AG11
AG5
AG8
AG10
AG12
AG8
M2
M2
M1
M1

17,95
17,95
103,07
77,67
10,46
31,42
52,28
52,28
31,42
20,91
52,28
20,91
52,28
52,28
41,82
26,88
7,50
7,50
7,50
52,28
41,82
52,28
17,95
77,67
20,91
41,82
7,50
7,50
20,91
31,42
20,91
31,42
31,42
7,50
67,27
26,88
52,28
103,07
139,03
52,28
20,91
20,91
16,42
16,42
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Detecció i enumeració d’Escherichia coli
M2
Detecció i enumeració d’Escherichia coli M3
O157:H7
Detecció i enumeració de Clostridium M2
perfringens
Detecció i enumeració de Listeria M3
monocytogenes
Detecció i enumeració de Staphylococcus M2
aureus
Detecció i enumeració Legionel·la
M4
Determinació de paràsits
M3
Enterococs
M2
Estreptococs fecals
M2
Investigació de Salmonel·la
M3
Pseudomonas aeruginosa
M2
Recompte d’aerobis mesòfils
M1
Recompte d’Enterobacteriaceaes totals
M1
Recompte
d’espores
de
Clostridis M1
sulfitoreductors
Recompte de bacteris psicrotròfics
M1
Recompte de Clostridis sulfitoreductors
M1
Recompte de fongs filamentosos i llevats
M1
2.3. Servei d’aigües
2.3.1. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor
(RD 140/2003, de 7 de febrer)
2.3.2. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor
sense metalls (RD 140/2003, de 7 de febrer)
2.3.3. Anàlisi normal fisicoquimica i bacteriològica
d’aigua
2.3.4. Anàlisi fisicoquimica i microbiològica d’aigua
de piscina, excepte els paràmetres “in situ” (Decret
95/2000, de 22 de febrer)
2.3.5. Anàlisi bàsica d’aigües residuals –
paràmetres mínims per a qualsevol activitat(Reglament metropolità d’abocaments d’aigües
residuals, de 8 de juny de 2011)
2.4. Controls puntuals d’abocaments d’aigües residuals
2.4.1. Inspecció puntual i presa de mostres

20,91
40,29
20,91
40,29
20,91
77,67
40,29
20,91
20,91
40,29
20,91
16,42
16,42
16,42
16,42
16,42
16,42
258,62
69,31
77,93
77,93

166,67

67,12

(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la
presa de mostres amb mesura de cabal)
2.4.2. Visita prèvia a mesura directa

47,63

(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la
visita)
3. Control sanitari d’activitats i immobles
3.1. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o

143,92
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pírcing
3.2. Servei d’inspecció sanitària
3.2.1. 1a inspecció + comprovació (si s’escau)
3.2.2. 2a inspecció i següents. Per inspecció
3.3. Servei d’inspecció o anotació de l’activitat en registre
o cens sanitari (alta, modificació o baixa). Per servei
4. Control sanitari d’animals considerats potencialment
perillosos
4.1. Atorgament o renovació de la llicència municipal per
a la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos
5. Cens d’animals de companyia
5.1. Inscripció o actualització en el cens municipal
d’animals, o registre equivalent, d’aquells animals de
companyia la inscripció dels quals sigui obligatòria per
disposició legal o reglamentària

140,66
162,28
32,44

45,44

13,01

En el cas dels paràmetres assenyalats amb un asterisc (*) de l’epígraf 2.1
(Servei químic i anàlisi instrumental), quan s’analitzin més de dos metalls la
tarifa de la taxa passarà a ser de 39,07 euros.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de .........de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article 6 (tarifes): modificació en el text final de l’apartat 6.1.1.4
(tarifes del mercat de La Florida); addició d’un nou apartat amb el número
6.1.3.3. (consums del mercat de La Florida); inclusió d’una nova tarifa
6.2.1.3.(mercat mensual (Mercat de Pagès); nova numeració de la resta
d’apartats (6.2.1.4 i 6.2.1.5); modificació del redactat de l’apartat 6.2.1.4; i
modificació de la redacció de l’apartat 6.2.3 (bars i cafeteries) que passen a
tenir el redactat següent:
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6.1) Tarifes per prestació de serveis. Les tarifes es classifiquen en els següents
tipus:
6.1.1 Les tarifes anuals en concepte de prestació de serveis de mercats es
fraccionaran en quatre trimestres i s’ingressaran d’acord amb les següents
fraccions:
6.1.1.1 MERCAT DEL CENTRE (CE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Tendes
Cambra magatzem

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V

Euros
73,09
81,15
91,04
100,66
160,90
79,90
85,73
50,82

Relació per tipus, de parades interiors
INT - TIPUS I
INT - TIPUS II
INT - TIPUS III

INT – TIPUS
IV
INT – TIPUS V

2-17--26-27-28-34-46-47-48-77-78
1-3-4-23-25-29-49-62-63-64-73-74-75-79-80-87-88-89-90-104-111112
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-24-30-31-32-35-36-37-3839-40-41-42-43-44-45-50-51-53-54-55-56-57-58-59-60-61-76-8182-85-91-92-93-99-100-101-102-105-106-108-109-110-115-116
33-52-65-66-67-68-69-70-71-72-83-84-86-103-107-117-118
(113-114)

6.1.1.2. MERCAT DE COLLBLANC (C0)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Espais cambres frigorífiques

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
59,98
72,78
83,65
116,99
132,03
69,34
54,46
73,92
87,81
54,36
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-

Relació per tipus de parades interiors i cambres magatzem
INT–TIPUS I

INT–TIPUS II

INT–TIPUS III

INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
C.M.–TIPUS I
C.M.–TIPUS II
C.M.–TIPUS III

57-60-61-64-65-66-67-81-99-100-101-102-103-104-105-106108-110-118-119-120-121-123-124-135-136-137-138-139151-153-154-155-156-157-158-159-160-163-179-185-189213-214
2-56-58-59-62-63-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-83-8485-87-88-89-90-91-93-94-95-96-109-111-112-113-116-122127-128-129-130-131-132-133-134-141-142--145-146-147148-149-150-161-162-164-172-174-175-176-177-186-187188-190-191-192-193-198-199-200-201-202-203-205-208210-211-215-216-217-218-219-220-221
3-4-5-6-7-8-9-10-12-12A-15-16-17-18-19-20-21-22-23-28-28A29-30-31-32-33-34-35-36-41-42-43-44-45-46-47-48-49-86-92107-(114-115)-117-143-144-152-165-166-167-168-169-170171-173-178-180-181-182-183-184-194-195-196-197-204206-207-209-212-222-224-225-226-227
1-11-13-14-23A-(26-27)-37-40-50-(51-52)-55-68-69-82-(9798)-(125-126)-223-228
39-(24-25)-38-(53-54)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13A-14-15-16-17-18
19- 22- 38A- 38B
20-21

6.1.1.3. MERCAT DE SANTA EULÀLIA (SE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Tendes
Tendes
Magatzems tancats
Magatzems tancats
Espais cambres frigorífiques

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus I
Tipus II

Euros
74,96
87,24
112,36
128,75
61,38
69,29
80,01
110,44
117,77
203,19
59,72
108,51
44,37

Relació per tipus, de parades interiors, exteriors, tendes i magatzems
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II

7-10-13-34-36-37-38-39-46-48-49-51-52-53-54-61-62-63-6465-66-67-68-71-76-77
5-6-8-9-11-12-14-15-20-22-23-24-28-29-30-31-32-33-35-4041-42-43-44-45-47-50-55-56-57-58-59-60-69-70-72-73-74-75
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INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
EXT–TIPUS I
EXT–TIPUS II
EXT–TIPUS III
EXT–TIPUS IV
TD-TIPUS I
TD-TIPUS II
MT-TIPUS I
MT-TIPUS II

1-2-3-16-17-19-21-25-26-27
4-18-(78-79)
23- 24- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 45- 46- 47- 48- 49- 5051- 52.
1- 2- 3- 4- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 18- 19- 20- 21.
5-6-16-17-22-25-26-36-37-38-39-40-41-42-43-53-54-55-56-5758-59-60.
35-44.
1-6-7-12-13.
2-3-4-5-8-9-10-11-14-15-16-17.
1-2
3.

6.1.1.4 MERCAT DE LA FLORIDA* (LF)
Tarifa
Parada interior núm. 1
Parada interior núm. 2
Parada interior núm. 3
Parada interior núm. 4
Parada interior núm. 5
Parada interior núm. 6
Parada interior núm. 7
Parada interior núm. 8
Parada interior núm. 9
Parada interior núm.10
Parada interior núm. 12
Parada interior núm. 13
Parada interior núm. 14
Parada interior núm. 15
Parada interior núm. 16
Parada interior núm. 18
Parada interior núm. 19
Parada interior núm. 20
Parada interior núm. 21
Parada interior núm. 22
Parada interior núm. 23
Parada interior núm. 24
Parada interior núm. 25
Parada interior núm. 26
Parada interior núm. 30
Parada interior núm. 31
Parada interior núm. 33
Parada interior núm. 34
Parada interior núms 35-36
Parada interior núm. 37

Tarifes
349,38
349,38
349,38
609,43
592,85
609,43
592,85
540,93
525,21
525,21
441,78
441,78
474,08
693,71
426,83
411,66
350,24
350,24
475,58
475,58
387,02
387,02
414,16
414,16
391,84
406,99
682,48
463,07
814,03
380,97
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Parada interior núm. 38
Parada interior núm. 39
Parada interior núm. 40
Parada interior núms. 41-42
Parada interior núms. 43-54
Parada interior núm. 44
Parada interior núm. 45
Parada interior núm. 46
Parada interior núm. 47
Parada interior núms. 48-49-50
Parada interior núm. 51
Parada interior núm. 52
Parada interior núm. 53
Parada interior núm. 55
Parada interior núm. 56
Parada interior núm. 57
Parada interior núms. 58-59
Parada interior núm. 60
Parada exterior núm. 1
Parada exterior núm. 2
Parada exterior núm. 3
Parada exterior núm. 4
Parada exterior núm. 5
Parada exterior núm. 6
Parada exterior núms. 7-8
Parada exterior núm. 11
Parada exterior núm. 12
Parada exterior núm. 13
Parada exterior núm. 14
Parada exterior núm. 15
Parada exterior núm. 16
Parada exterior núm. 17
Parada exterior núm. 18
Parada exterior núm. 19
Parada exterior núm. 20
Parada exterior núm. 21
Parada exterior núm. 22
Parada exterior núms. 23-24
Parada exterior núm. 25
Parada exterior núm. 26
Parada exterior núm. 27
Parada exterior núm. 28
Parada exterior núm. 29
Parada exterior núm. 30
Parada exterior núm. 31
Parada exterior núm. 32

380,97
380,97
641,87
861,99
1.524,58
702,35
372,87
843,97
866,48
2.382,87
843,97
580,87
580,87
536,44
552,16
626,73
724,08
691,73
256,77
256,77
256,77
256,77
263,12
263,12
401,29
258,47
258,47
258,47
258,47
258,47
262,84
262,84
262,84
244,80
244,80
244,80
244,80
447,65
291,92
291,92
240,08
240,08
240,08
247,15
247,15
247,15
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Parada exterior núm. 33
Parada exterior núm. 34
Parada exterior núm. 35
Parada exterior núm. 36
Parada exterior núm. 37
Parada exterior núm. 38
Parada exterior núm. 39
Parada exterior núm. 40
Parada exterior núm. 41
Parada exterior núm. 42
Parada exterior núm. 43
Parada exterior núm. 44
Parada exterior núm. 45
Parada exterior núm. 46
Parada exterior núm. 47
Parada exterior núm. 48
Parada exterior núm. 49
Parada exterior núm. 50
Parada exterior núm. 51
Parada exterior núm. 52
Parada exterior núm. 53
Parada exterior núm. 58
Parada exterior núm. 59
Parada exterior núm. 60
Parada exterior núm. 61
Parada exterior núm. 62
Parada exterior núm. 63
Parada exterior núm. 67
Parada exterior núm. 68
Parada exterior núm. 69
Parada exterior núm. 70
Parada exterior núm. 71
Parada exterior núm. 72
Parada exterior núm. 73
Parada exterior núm. 74
Parada exterior núm. 75
Parada exterior núms. 76-77-78
Parada exterior núm. 79
Parada exterior núm. 80
Parada exterior núm. 81
Parada exterior núm. 85
Parada exterior núm. 86
Parada exterior núm. 87
Parada exterior núm. 88
Parada exterior núm. 89
Parada exterior núm. 90

247,15
250,85
250,85
250,85
269,97
269,97
269,97
271,28
271,28
271,28
271,28
245,98
245,98
245,98
244,92
244,92
244,92
281,76
281,76
256,92
256,92
247,98
247,98
247,98
255,72
255,72
255,72
280,01
280,01
280,01
266,28
266,28
266,28
265,00
265,00
265,00
571,10
242,73
242,73
242,73
266,06
266,06
266,06
262,88
262,88
262,88
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Parada exterior núm. 0
Parada exterior núm. 91
Parada exterior núm. 92
Parada exterior núm. 93
Parada exterior núm. 94
Parada exterior núm. 100
Parada exterior núms. 101-102
Parada exterior núm. 103
Parada exterior núm. 104
Parada exterior núm. 105
Parada exterior núm. 106
Parada exterior núm. 107
Parada exterior núm. 108
Parada exterior núm. 109
Parada exterior núm. 110
Parada exterior núm. 111
Parada exterior núm. 112
Parada exterior núm. 113
Parada exterior núm. 114
Parada exterior núm. 115
Parada exterior núm. 116
Parada exterior núm. 117
Parada exterior núm. 118
Parada exterior núm. 119
Parada exterior núm. 120

74,66
262,88
256,18
256,18
227,28
287,19
366,40
287,19
287,19
287,19
250,88
250,88
246,22
246,22
246,22
246,22
251,88
246,46
246,46
158,33
76,31
76,31
76,31
76,31
172,05

* Aquestes quotes inclouen el cost dels consums d’aigua i electricitat, que estableix
l’apartat 6.1.3 de l’article 6 d’aquesta ordenança. Aquesta inclusió tindrà efecte
mentre l’activitat de les parades es desenvolupi en el mercat provisional de la
Florida (LF).
6.1.1.5. MERCAT DEL TORRENT GORNAL (TG)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Cambra Frigorífica

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I

Euros
49,47
59,20
65,34
79,54
104,61
63,26
31,89
38,86
45,88
59,30
65,34
32,30
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Cambra Frigorífica
Cambra Frigorífica

Tipus II
Tipus III

50,56
72,15

Relació per tipus de parades interiors
INT-TIPUS I
INT-TIPUS II

INT-TIPUS III

INT-TIPUS IV

INT-TIPUS V
MAG-TIPUS I
MAG.TIPUS II
MAG-TIPUS
III
MAG-TIPUS
IV
MAG-TIPUS V
C.F. TIPUS I
C.F. TIPUS II
C.F. TIPUS III

21- 22- 25- 37- 38- 39- 40- 52- 64- 67- 79- 93-94- 95- 96- 106109- 110.
3- 20- 23- 24- 28- 41- 42- 51- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 65- 6670- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 80- 81- 91- 92- 105- 107- 108- 111123- 124-126.
1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19- 43- 50- 5354- 62- 63- 68- 69- 77- 78- 90- 112- 113- 114- 115- 116-117- 118119- 120- 121- 122- 125- 127- 128- 129- 130.
(29-30) - (31-32) - (33-34) - (35-36) - (44-45) - (46-47) - (48-49) (82-83) - (84-85) - (86-87) - (88-89) - (97-98) - (99-100) - (101102)- (103-104).
(26-27)- 131- 132.
2-3-4-5-6-40-41
1-7-8-9-10-11-12-22-27-28-29-30-31-32-38-39-42-43-44-45
13-14-19-20-21-23-24-25-26-33-34-35-36
15-37
16-17-18
1-2-3-4-5-6
8
7

6.1.1.6. MERCAT DE BELLVITGE(B1)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Cambra frigorífica
Magatzem

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus VI

Euros
128,28
143,52
157,72
176,40
207,98
239,08
157,72
405,96
70,44

Relació per tipus de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III

21-25-55
11-13-22-34-35-38-43-47-48-52-53
12-16-17-20-23-24-28-29-32-33-36-37-40-41-44-45-46-49-51-54-
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INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
INT–TIPUS VI
LC–TIPUS I

56-57-58-59
14-15-18-19-26-27-30-31-39-42-50
(3-4)-(5-6)-(9-10)-(60-61)-(62-63)-(64-65)-(66-67)-(68-69).
(1-2)-(7-8)
101-102

6.1.1.7. MERCAT DE MERCA-2 CAN SERRA (CS) (sense conveni)
Tarifa
Parada interior Núm. 1
Parada interior Núm, 2
Parada interior Núm. 3
Parada interior Núm. 4
Parada interior Núm. 5
Parada interior Núm. 6
Parada interior Núm. 7
Parada interior Núm. 8
Parada interior Núm. 9
Parada interior Núm. 10
Parada interior Núm. 11
Parada interior Núm. 12
Parada interior Núm. 13
Parada interior Núm. 14
Local Comercial A
Local Comercial B
Local Comercial C
Local Comercial D
Local Comercial E
Local Comercial F
Local Comercial G
Unidad de Alimentación

Euros
1.293,05
523,06
528,06
528,06
657,41
657,41
584,28
468,81
468,81
542,51
466,92
466,92
476,69
476,69
369,04
525,11
525,11
525,11
525,11
525,11
573,18
3.699,43

Relació per tipus, de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
INT–TIPUS VI
LC -TIPUS I
LC -TIPUS II
LC -TIPUS III
LC -TIPUS IV

18- 19- 31
3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 29- 30- 33- 34- 35- 60
13- 14- 15- 16
17-20-21-22-23-24-25-26-27-28-32-36-38-39-40-43-44-45-46-4849-50-51-53-54-55-58-59-61
(1-2)
37- 41- 42- 47- 52- 56- 57
A-I
C-D-E-F-G-J-K
H
B
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6.1.1.8. MERCAT DE MERCA-2 BELLVITGE (B2)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Locals comercials
Locals comercials
Bar-Cafeteria
Cambra frigorífica

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
129,79
135,41
161,94
175,67
276,64
118,14
165,22
194,29
378,34
1.101,84

Relació per tipus, de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
LC–TIPUS I
LC–TIPUS II
LC–TIPUS III

2-3-15
12-13-14-16-17
4-7-8-10-11-18-19-20-21-22-23-24-25-30-33-36-39-42-45-48-51
1-9-26-27-28-29-31-32-34-35-37-38-40-41-43-44-46-47-49-50-52
(5-6)
A-C-G-H
B-E-F
D

6.1.2.1. Tramitació d’expedient de canvi d’activitat que no generi liquidació 203,45
euros.
6.1.2.2. Tramitació d’expedient de canvi de titularitat, canvi de titularitat i activitat,
canvi d’activitat o permís d’obres que siguin denegats o desestimats per part del
sol·licitant 203,45 euros.
6.1.2.3. Tramitació d’expedients de cessió temporal i Societat Civil Privada 203,45
euros.
6.1.2.4. Qualsevol expedient que generi una liquidació d’import inferior al de la
tramitació de l’expedient, abonarà, només, l’import corresponent a aquest concepte.
(203,45 euros)
6.1.3. Els serveis complementaris s’ajustaran al següent règim:
6.1.3.1. Els titulars de les parades de venda de tots els mercats municipals que
consumeixin aigua i/o fluid elèctric estaran obligats a tenir el comptador
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corresponent i formalitzar l’oportú contracte al seu nom amb la companyia de
serveis corresponent.
6.1.3.2. Les parades de venda o instal·lacions comunes dels mercats municipals
que tinguin instal·lat un comptador a nom de l’Ajuntament, satisfaran el consum
d’aigua o d’electricitat a raó d’allò que facturi la companyia subministradora,
incrementat amb les despeses que s’hi ocasionin.
6.1.3.3. Les tarifes corresponents al mercat de La Florida inclouen el cost dels
consums d’aigua i electricitat, i aquesta inclusió tindrà efecte mentre
l’activitat de les parades es desenvolupi en el mercat provisional de La Florida
(LF).
6.2) Per ocupació del domini públic per exercici del comerç
Les tarifes per la utilització privativa del domini públic regulat en aquesta ordenança
seran les següents:
6.2.1. En els llocs de venda dels mercats setmanals o trimestrals de comerç no
sedentari. S’aplicaran les següents tarifes:
6.2.1.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”) sense conveni, 42,34 euros per
m2/any, fraccionant-se en dos pagaments.
6.2.1.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni, 99,93
euros per mòdul/any.
6.2.1.3. Mercat mensual de productes agraris de proximitat (Mercat de Pagès),
sense conveni, 20,75 euros per mòdul de 6 m2/mes.
6.2.1.4. Mercats ocasionals autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, 2,50
euros/m2/dia. En cas que l’import sigui inferior a 17,66 euros, s’aplicarà aquest
import mínim per despeses de gestió.
6.2.1.5. Mercats setmanals autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, mòduls de
fins a 6 m2, 176,50 euros per mòdul/any.
6.2.2. En els llocs de venda per desenvolupament d’activitats de promoció de
productes. Per l’autorització municipal, per aquest concepte, es pagaran els
següents drets per m2/dia:
6.2.2.1. Les activitats relacionades directament amb el mercat, 68,51 euros per m2
el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent
d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.2 Les activitats no relacionades directament amb el mercat, 119,91 euros per
m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent
d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.

…/…

77

6.2.2.3. Les activitats que utilitzin un espai de forma indeterminada, pagaran 542,29
euros per m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25
per cent de l’esmentada quantitat el tercer dia i següents.
6.2.3. Els bars-cafeteries dels mercats municipals que sol·licitin instal·lar taules en
els espais comuns dels mercats, i que puguin ser autoritzats, hauran d’abonar
anualment les quantitats següents: 77,51 euros per cada conjunt format per una
taula i quatre cadires.”

ARTICLE 7
Es modifica l’apartat 8.1 i 8.2 de l’article 7 que passa a tenir el redactat
següent:
(...)
7.8.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”): 591,26 euros/m2, multiplicat
per la superfície a transmetre i proporcionat al temps de durada de l’autorització que
resti en vigor.
7.8.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni: 1.440,90
euros, proporcional al temps de durada de l’autorització que resti en vigor.

ARTICLE 14 Recaptació

Es modifica el primer apartat de l’article 14 que passa a tenir el redactat
següent:
En els mercats de comerç no sedentari la quantitat de la taxa es satisfarà:
Mercats setmanal de Bellvitge i “Pajaritos”, primer semestre, entre el 15 de
gener i el 31 de març, i el segon semestre, entre el 15 de juny i el 15 d’octubre.
(...)
Disposició Transitòria

Es modifica la Disposició Transitòria, que passa a tenir el redactat següent:
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Amb vigència exclusiva per l’exercici 2016, es redueixen a la meitat els
percentatges fixats als apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.7 de l’article 7 d’aquesta ordenança
fiscal”
Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de ..........de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.19 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS
CIVILS
ARTICLE 8 Règim de declaració i ingrés
Es modifica l’article 8, inclusió d’un nou paràgraf núm. 3 que passa a tenir el
redactat següent:
“1. Els interessats hauran d’abonar, en el moment de sol·licitar la celebració del
matrimoni, l’import de la taxa.
2. Donarà dret a la devolució del 100 per cent de l’import de la taxa abonada les
anul·lacions presentades amb una anticipació mínima de 30 dies hàbils respecte a
la data de celebració del matrimoni.
3. La realització d’obres de rehabilitació que afectin al bon desenvolupament
de l’acte de celebració dels matrimonis civils, donarà dret a la devolució del
100 per cent de l’import de la taxa abonada.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de ..........de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.
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Tanmateix modificar pel 2016 les expressions “declaració-autoliquidació” per fer
constar la l’expressió “”declaració-liquidació” en el contingut de totes les
Ordenances Fiscals.
Igualment pel 2016 modificar totes les referències a la Llei d’hisendes locals i en el
seu lloc fer constar la denominació “Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals” en el
contingut de totes les Ordenances Fiscals.
SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament,
en un diari dels de més difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones
interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius, i el text íntegre de les
modificacions de les ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a partir de l’1 de
gener de 2016 i tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de
Serveis de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les onze hores i deu minuts, del dia cinc de novembre de dos mil
quinze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

