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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Gestió Tributaria

EDICTE
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 1.04
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES I
2.18, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPOSTA
D'INFORMES D'ARRELAMENT SOCIAL, D'INTEGRACIÓ SOCIAL, D'ADEQUACIÓ DE
L'HABITATGE PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE
RESIDÈNCIA.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en sessió celebrada el dia 25 de maig de
2022, ha acordat:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’ordenança fiscal número 1.04,
reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb l’acord
d’aprovació provisional adoptat pel ple municipal en sessió de 26 de gener de 2022, atès que no
consten presentades al·legacions.
SEGON.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Grup polític municipal Ciutadans- Partido
de la Ciudadanía, a l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.18,
reguladora de la taxa per l'elaboració de documents proposta d'informes d'arrelament social,
d'integració social, d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar i renovació del permís de
residència, d’acord amb els motius i arguments jurídics que consten a la part expositiva del present
acord i als informes emesos al respecte.
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’ordenança fiscal número 2.18,
reguladora de la taxa per l'elaboració de documents proposta d'informes d'arrelament social,
d'integració social, d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar i renovació del permís de
residència, de conformitat amb l’acord d’aprovació provisional adoptat pel ple municipal en sessió de
26 de gener de 2022.
QUART.- 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 entraran en vigor l’endemà de la
publicació al BOPB i tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
CINQUÈ.- FER PÚBLICA la modificació i el Text consolidat de les ordenances fiscals a la seu
electrònica, al portal de transparència i a la pàgina web municipal als efectes de donar compliment al
que determina l’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya i l’article 13 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, que la
desenvolupa.
SISÈ.- TRASLLADAR els presents acords a la Direcció dels Serveis de Benestar i Drets Socials, al
Servei d’Urbanisme i Activitats, a la Gerència Municipal, a la Direcció de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord al Grup polític municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

De conformitat amb allò que disposa l’article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es transcriu a
continuació el text íntegre de les modificacions aprovades:
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“ORDENANÇA FISCAL
NÚM.
1.04
REGULADORA
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

DE

L’IMPOST

SOBRE

S’addiciona un apartat l) a l’article 4.1. amb la següent redacció:
ARTICLE 4 Bonificacions
1. (...)
(...)
l) Les obres de construcció i/o rehabilitació i reforma d’habitatges de lloguer integrats en els
programes municipals que formin part del Programa de mediació per al lloguer social, regulat
per la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge (art. 69 i 72) i el Decret 75/2014,
de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art.15-21), i que estiguin inscrits a la Borsa de
mediació de lloguer social de l’Oficina Local de l’Habitatge.
Les bonificacions s’aplicaran sempre que els habitatges formin part dels esmentats programes
en el moment de la incoació de l’expedient que permeti la realització de les obres.
(...)
Modificació Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
Disposició final
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 25 de maig de 2022 i entrarà
en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tindrà
vigència mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE
DOCUMENTS PROPOSTA D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ
SOCIAL, D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I
RENOVACIO DEL PERMIS DE RESIDÈNCIA.
Modificació de l’article 2 “Fet imposable” que passa a tenir la redacció següent:
ARTICLE 2
Elaboració d’informes
El fet imposable de la taxa és determinat per la realització de l’activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la tramitació dels documents proposta d’informes que
s’expedeixin des de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
(....)
Modificació de l’article 6 “Tarifes”, que passa a tenir la redacció següent:
Tarifes
ARTICLE 6
Tarifes per l’elaboració de documents proposta d’informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de tarifes
següent:

2/3

Tarifa
1.
2.

Documents proposta d’Informe d’arrelament i integració social.
Documents proposta d’Informe d’adequació de l’habitatge per
reagrupament familiar, incloses renovacions. Per document
proposta.

Euros
27,75
41,25

Modificació de l’article 7 “Normes de gestió i recaptació”, que passa a tenir la redacció
següent:
Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 7
Els subjectes passius de la taxa abonaran la tarifa en el moment de sol·licitar la realització de
l’activitat administrativa en cadascun dels establiments en els quals es prestin o portin a terme,
mitjançant la corresponent autoliquidació prevista a l’article 3 de la present Ordenança.
Modificació Disposició final, que passa a tenir la redacció següent:
Disposició final
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 25 de maig de 2022 i entrarà
en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tindrà
vigència mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”

Contra aquest acte d’aprovació definitiva d’una disposició de caràcter general es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els
requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES
Signat digitalment per:
El tinent d'alcaldia de l'Àrea
de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i
Esports
Francesc J. Belver Vallés
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