ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
IMPOST SOBRE BENS INMOBLES
Publicat al B.O.P. 30.12-1989
Article 1r Fet imposable
1. El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituït per:
a) La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins del terme
municipal.
b) La titularitat d’un dret d’usdefruit o de superfície sobre els béns immobles de
naturalesa rústica o urbana dins el terme municipal.
c) La titularitat d’una concessió administrativa sobre els béns immobles de naturalesa
rústica o urbana dins el terme municipal.
d) La titularitat d’una concessió administrativa per a la gestió de serveis públics,
l’exercici de la qual requereix l’afectació de bens immobles de naturalesa urbana o
rústica dins del terme municipal.
2. Tenen consideració de bens immobles de naturalesa urbana els que defineixi amb
aquest caràcter l’article 62 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
3. Tenen consideració de bens immobles de naturalesa rústica els que defineixi amb
aquest caràcter l’article 63 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
Article 2n Subjecte passiu
En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i així mateix les herències
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que
siguin:
a) Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin drets
reals d’usdefruit o de superfície i que no hagin estat objecte de concessió administrativa
no siguin afectes a la prestació de serveis públics la gestió dels quals s’efectuï en la
forma de concessió administrativa.
b) Titulars d’un dret real d’usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics dins el
terme municipal.
c) Titulars d’un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics dins el
terme municipal.
d) Titulars d’una concessió administrativa sobre béns immobles gravats, o sobre els
serveis públics a què estiguin afectats.
Article 3r Responsables
1. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa,
l’adquiren ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes tributaris i
recàrrecs pendents per aquest impost.
2. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d’usdefruit o de
superfície sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de
respondre del pagament dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest
impost.
3. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

Article 4t Exempcions
1. Gaudeixen d’exempció els béns següents:
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
Locals estan directament afectats a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris.
b) Els que, essent propietat del municipi, estan afectats a l’ús o els serveis públics.
c) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
d) Els ocupats per línies de ferrocarrils, i els edificis destinats a serveis indispensables
per a l’explotació de les esmentades línies.
e) Els de naturalesa urbana i valor inferior a 100.000 pessetes.
f) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la base imposable
corresponent a la totalitat de bens rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 100.000
pessetes.
g) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les
condicions establertes a l’article 64 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
2. Les exempcions han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l’import que, en tot
cas, no pot al·legar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.
3. L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
4. Els qui el 1r de gener de 1990 gaudeixin de beneficis fiscals en la Contribució
Territorial Urbana se’n continuaran beneficiant en l’Impost sobre Béns Immobles fins a
la data d’extinció, i si aquest benefici no tingués un termini establert, fins el 31 de
desembre de 1992, inclusiu.
Article 5è Bonificacions
1. En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una bonificació del 90 per cent
en la quota de l’impost, de conformitat amb l’article 74 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. El termini per beneficiar-se de la bonificació comprèn el temps
d’urbanització o de construcció i un any més a partir de l’acabament de les obres.
Tanmateix, cal advertir que l’esmentat termini no pot ésser superior a tres anys a partir
de l’inici de les obres d’urbanització i construcció.
2. Els edificis que es construeixin fins el 31 de desembre de 1992 a l’empara de la
legislació de cases de protecció oficial gaudeixen d’una bonificació del 50 per cent de la
quota de l’Impost sobre Béns Immobles, durant tres ans comptats des de finals de la
construcció.
3. Són d’aplicació a la concessió de bonificacions les previsions contingudes en els
punts 2, 3 i 4 de l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 6è Base imposable
Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles urbans o rústics.
Respecte als béns de naturalesa urbana, l’any 1990 s’aplicaran els valors cadastrals
vigents el dia 1 de gener als efectes de la Contribució Territorial Urbana.
Quant als béns de naturalesa rústica, l’any 1990 s’aplicarà com a valor cadastral el
resultat de capitalitzar al 3 per cent l’import de les bases liquidables vigents el dia 1r de
gener a l’efecte de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària.
Article 7è Tipus de gravamen i quota
Per a l’exercici de 1990 serà el 0,66 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana
i el 0,56 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica.

La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Article 8è Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu és l’any natural.
2. L’impost s’acredita el primer dia de l’any.
3. les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de
titularitat, tenen efectivitat a partir de l’any següent a aquell en què es produeixen.
Article 9è Normes de gestió de l’impost
1. Essent competència de l’Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les
sol·licituds per acollir-s’hi ha d’ésser presentades a l’administració municipal, davant la
qual cal indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la
modificació de règim.
2. Les liquidacions tributàries són practicades per l’Ajuntament, tant les que
corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe.
3. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar de la notificació expressa o l’exposició pública dels padrons
corresponents.
4. La interposició de recurs no atura l’acció administrativa per el cobrament, a menys
que, dins el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió
de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.
No obstant això, en casos excepcionals, l’alcaldia pot acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat de prestar-ne o bé demostra realment l’existència d’errors materials en la
liquidació que s’impugna.
El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es fixarà per
l’Ajuntament en cada exercici. Les liquidacions d’ingrés directe han d’ésser satisfetes
en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:
a) Per als notificadors dins la primera quinzena del mes, fins al dia 5 del mes natural
següent.
b) Per als notificadors dins la segona quinzena del mes, dins al dia 20 de mes natural
següent.
Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s’obre la via
de constrenyiment i s’aplica el recàrrec del 20 per cent.
5. Quan el deute tributari es satisfet després del període voluntari de cobrament, a més
del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els
interessos de demora computats al tipus d’interès legal vigent en la data de conclusió
del període voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre l’esmentada
data i aquella en la qual té lloc el pagament es fa efectiu.
Article 10è Gestió per delegació
Si l’Ajuntament delegava en la Diputació Provincial de Barcelona les facultats de gestió
de l’import i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes a l’article anterior
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
Article 11è Vigència i data d’aprovació
Aquesta ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia
21 de setembre de 1989 i definitivament en sessió del dia 16 de novembre de 1989,

entrarà en vigor el dia 1r de gener de 1990 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
MODIFICACIONS
B.O.P núm. 313 – 31.12.1993
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició publica de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 de novembre de 1993 sobre establiment o
modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1994, a quedat elevat a definitiu, i es publica el text de les dites modificacions, de
conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals:
Modificació d’ordenances fiscals per a 1994
Primer.- Modificacions de les ordenances fiscals vigents, que entraran en vigor el dia 1
de gener de 1994 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 7è Tipus de gravamen i quota:
El tipus de gravamen és el següent:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,69 per 100.
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,58 per 100.
La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravàmen.
B.O.P núm. 312 – 30.12.1995
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 17 de novembre de 1995, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1996, ha quedat elevat a definitiu i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, Reguladora de les hisendes locals.
I) Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals, entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1996 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 7è Tipus de gravàmen i quota:
El tipus de gràvamen és el següent:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,718 per 100.
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,604 per 100.
La quota de l’Impost, és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravàmen
II) Les quotes que resultin d’aplicar les modificacions aprovades, s’han d’entendre que
deriven de les bases imposables generals vigents el 17 de novembre de 1995.
Si per a l’any 1996, per llei de pressupostos generals de l’Estat o normes similars, es
modifiquessin aquestes bases de manera general, s’ajustarien les ordenances per
absorbir dites modificacions.
B.O.P núm. 134 – 4.6.1996
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 2 de febrer de 1996, aprovà l’adequació dels
tipus i els índex dels tributs afectats pel RDL 12/1995, amb efectes des del dia 1 de
gener de 1996.

No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’expedient, l’acord ha quedat elevat a definitiu, i es publica el text aprovat, de
conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988,
Reguladora de les hisendes locals.
I) D’acord amb el que es preveu a l’acord del Ple de 17 de novembre de 1995 de
modificació de les Ordenances Fiscals per a 1996, s’adeqüen els tipus i els índexs dels
tributs afectats pel Reial Decret Legislatiu 12/1995, de la manera que es detalla, amb
efectes des del dia 1 de gener de 1996.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 7è Tipus de gravàmen i quota:
El tipus de gràvamen és el següent:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,694 per 100.
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,583 per 100.
La quota de l’Impost, és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravàmen
II) Les modificacions transcrites tindran efectes des del dia 1 de gener de 1996 i
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
B.O.P núm. 314 – 31.12.1996
No havent produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 d’octubre de 1996, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1997, ha quedat elevat a definitiu, i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals:
Modificacions d’Ordenances Fiscals per a 1997.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1997 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 7è Tipus de gravàmen i quota:
El tipus de gràvamen és el següent:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,724 per 100.
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,608 per 100.
La quota de l’Impost, és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravàmen
B.O.P núm. 313 – 31.12.1997
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de novembre de 1997, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1998, ha quedat elevat a definitiu. Es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes locals.
Modificació d’Ordenances Fiscals per a 1998.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1998, i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Es modifica la redacció dels articles que es detallen:

Article 4t 1.a)
S’afegeix el següent paràgraf:
Així mateix, i sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït, les carreteres, els
camins, altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim, terrestre i hidràulic.
Article 6è Base imposable i base liquidable
1.
La base imposable estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i
de la manera que la Llei preveu.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, en la imposable les
reduccions que legalment s’estableixin.
Article 7è Tipus de gravamen i quota:
El tipus de gravamen és el següent:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,738 per 100.
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,620 per 100.
La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravàmen.
B.O.P núm. 290 – 4.12.1998
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 27 de novembre de 1998, va acordar:
Primer .- Ratificar la modificació provisional per a l’exercici de 1999 i següents de les
Ordenances Fiscals acordada pel Ple del dia 18 de setembre de 1998, que modifica les
quotes que queden fixades en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,76 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,64 %
B.O.P núm. 280 – 23.11.1999
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 12 de novembre de 1999, va aprovar,
provisionalment, la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals vigents,
proposant un increment igual a l’IPC, previst en un 2%, més l’increment que
representarà prestar el servei de recollida d’escombraries diàriament.
L’exposició pública es farà mitjançant edictes al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis durant un període de trenta dies, per tal que puguin
formular-se reclamacions o suggeriments, amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi,
l’aprovació provisional esdevindrà definitiva.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,77 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
B.O.P núm.311 – 28.12.2000
Dins el termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’algunes
tarifes de les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2001,
no s’han presentat reclamacions.
Per la qual cosa, de conformitat amb el que preveu l’article 13.3 de la Llei 39/88, de 18
de desembre reguladora de les Hisendes Locals, queden aprovats definitivament els
acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 16 de
novembre de 2000, del següent contingut:

Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les ordenances fiscals
per l’exercici de 2001, les quals quedaran en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,78 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
B.O.P núm.305-21.12.2001
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2000 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
gener de 2002.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2002, - expressades en euros –
queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,79 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
B.O.P núm. 311 - 28.12.2002
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2002 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
gener de 2003.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2003, queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,82 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
B.O.P núm. 313 - 31.12.2003
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 10 de novembre de 2003 va aprovar provisionalment
la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2004.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2004, queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,90 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
Quota mínima urbana i rústica 6,00 €
B.O.P núm. 314 - 31.12.2004
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 17 de novembre de 2004 va aprovar provisionalment
la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2005.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2005, queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,94 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
Quota mínima urbana i rústica 6,00 €
B.O.P núm. 312 - 30.12.2005
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 16 de novembre de
2005 va aprovar provisionalment la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2006.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2006, queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,97 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
Quota mínima urbana i rústica 6,00 €
B.O.P núm. 269 – 10.11.2006
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2006 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:

-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 311 – 29.12.2006
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 30 d’octubre de 2006
va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2007.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2007, queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,97 %
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65 %
B.O.P núm. 306 – 22.12.2007
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 12 de novembre de
2007 va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals
que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2008.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2008, queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 1,02%
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65%

B.O.P núm. 264 – 03.11.2008
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:
- Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
- Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
- Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
- Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
- Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.
Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 306 – 22.12.2008
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 va aprovar la
modificaió d’algunes de les tarifes de les ordenances fiscals, havent-se portat a terme
informació pública i resltes les al.legacions presentades (Ple del dia 18/12/2008), les
tarifes que seran vigents per l’exercici de 2009 i següents seran les que s’indiquen:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 1,02%
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,65%
B.O.P de 11.11.2010
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 3 de novembre de 2010 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2011 i següents
•

La modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

•

La imposició i ordenació de les següents ordenances:
-

Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica.
Reguladora del servei d’atenció domiciliària.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions els acords de caràcter provisional
esdevindran definitius quedant aprovades definitivament tant les modificacions com les
imposicions i ordenacions de les noves ordenances.

B.O.P de 30.12.2010
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 3 de novembre de 2010 va aprovar
provisionalment:
• La modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals, i
• La imposició i ordenació de les ordenances següents:
- Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica, i
- Reguladora del servei d’atenció domiciliària.
havent-se portat a terme informació pública dels citats acords plenaris sense que s’hagin
formulat al·legacions, pel que els acords provisionals han esdevingut definitius, i-en
conseqüència- les tarifes que seran vigents per l’exercici 2011 i següents seran les que
s’indiquen:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 1,05%
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,70%

B.O.P de 14.11.2011
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 9 de novembre de 2011 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 3: reguladora de l’impost sobre construccions
Núm. 4: reguladora de l’impost sobre increment valor terrenys

-

Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 10: Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 11: Taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 28.12.2011
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 10 de novembre de 2011 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2012 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa;
S’aprova definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de els ordenances fiscals
per l’exercici del 2012 i següents, en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 1,10%
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,90%
B.O.P de 14.11.2012
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 31.12.2012
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2013 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa es fan públiques les tarifes de les ordenances fiscals que seran vigents per
l’exercici del 2013 i següents, que queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 1,09%
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,30%

B.O.P de 11.11.2013
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 30 d’octubre de 2013 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 11: reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.

B.O.P de 31.12.2013
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 19 de desembre de 2013 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2014 i següents, que queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 1,00%
Tipus gravamen béns naturalesa rústica 0,50%

B.O.P de 16.10.2014
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 25 de setembre de 2014 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 7 : reguladora de la taxa per cementiri municipal
Núm. 8 : reguladora de la taxa recollida d’escombraries

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.

B.O.P de 16.12.2014
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 de desembre de 2014 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2015 i següents, que queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,92%

B.O.P de 09.11.2015
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2015 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2016 i següents.

-

Impost sobre Béns Immobles (ordenança fiscal núm. 1)
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
Preu públic per la utilització de locals municipals- escola vella i Corral Can
Molins (ordenança fiscal núm. 9)

Així mateix, va acordar-se de realitzar informació pública pel període de trenta dies,
amb publicació al Butlletí oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal
que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el
benentès que cas de no haver-n’hi els acord d’imposició i d’aprovació provisional de les
modificacions (primer i segons) esdevindran definitius.

B.O.P de 22.12.2015
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2015 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2016 i següents, que queden en la forma següent:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,84%
Tipus gravamen béns naturalesa rústica: 0,46%

B.O.P de 08.11.2016
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 4 de novembre de 2016 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes i l’establiment de diferents
bonificacions a les Ordenances Fiscals que a continuació es relaciones, per l’exercici
2017 i següents.
-

Impost sobre Béns Immobles (ordenança fiscal núm. 1)
Impost sobre vehicles (ordenança fiscal núm. 2)
Impost sobre construccions (ordenança fiscal núm. 3)
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
Preu públic (ordenança fiscal núm. 9) per:
- Instal·lació, manteniment i conservació de bústies.
- Ocupació de via pública amb parades, barraques i casetes.
- Servei abastament aigua.

Així mateix, va acordar-se de realitzar informació pública pel període de trenta dies,
amb publicació d’edictes al Butlletí oficial de la Província de Barcelona i tauler
d’anuncis, per tal que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o
suggeriments. Amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi els acord d’imposició i
d’aprovació provisional esdevindran definitius.

B.O.P de 30.12.2016
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 4 de novembre de 2016 va aprovar la
modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals pels exercicis 2017 i
següents, que -un cop realitzada la informació pública- sense que s’hagin presentat
al·legacions han quedat en la forma següent:
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,77%
Així mateix es varen aprovar les bonificacions a diferents tributs en la forma següent:
➢ Impost sobre béns immobles d’urbana (art 74.4 LHL):
 bonificació del 20% de la quota a satisfer quan el contribuent sigui
pensionista i el total d’ingressos del conjunt familiar sigui inferior a
9.080,40€/anuals, sempre i quan l’immoble objecte de l’impost sigui la
residència habitual,
 bonificació del 40% de la quota a satisfer, amb un màxim de
150,00€/anuals quan els ingressos de la unitat familiar del contribuent no
superin
✓ el salari mínim (9.080,40€/anuals) si la unitat familiar és d’un sòl
membre,
✓ 1,50 vegades el salari mínim (13.620,60€/anuals) si la unitat
familiar és de dos membres,
✓ 1,80 vegades el salari mínim (16.344,72€/anuals) si la unitat
familiar és de tres o més membres.
Aquestes bonificacions no s’aplicaran quan el contribuent tributi IBI
d’urbana per d’altres habitatges.
B.O.P de 20.02.17
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 1 de febrer de 2017 va aprovar la
modificació de les ordenances fiscals següents:
Aprovar provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes i bonificacions de les
ordenances fiscals per l’exercici del 2017 i següents, les quals quedaran en la forma
següent:
-

Impost sobre béns Immobles ( ordenança fiscal núm. 1 )
Impost sobre construccions ( ordenança fiscal núm. 3 ).

Acordant de realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d’edictes al Butlletí oficial de la Província de Barcelona, tauler d’anuncis i pàgina web
municipal, per tal que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o
suggeriments. Amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi els acord d’aprovació
provisional esmentats esdevindran definitius.

BOP de 20.12.17
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 15 de novembre de 2017 va aprovar
la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals pels exercicis 2018 i
següents, que -un cop realitzada la informació pública- sense que s’hagin presentat
al·legacions han quedat en la forma següent:
Tipus gravamen béns naturalesa urbana 0,71%

