ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
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.
Segon.- S’estableix la següent taxa:
Article 1r Fonament i naturalesa:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2n Fet imposable:
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, que tendeixi a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl i que s’hagin
de realitzar en el terme municipal, s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i
policia previstes en la legislació urbanística i en les normes de planejament del
municipi.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament i conservació que es
realitzin a l’interior dels habitatges, el pintat, tant interior com exterior, la construcció
de voreres i les obres de pressupost inferior a 150.000 pessetes.
Article 3r Subjecte passiu:
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o
posseïdors o, si s’escau, arrendataris dels immobles en que es realitzin les construccions
o instal·lacions o s’executin les obres.
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els
contractistes de les obres.
Article 4t Responsables:
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è

Quota tributària:

1. La quota tributària és la següent:
a) Per l’expedició de cada llicència d’obra major: 10.000 pessetes.
b) Per l’expedició de cadascuna d’altres llicències: 3.000 pessetes.
c) Per l’expedició de cada certificat urbanístic: 5.000 pessetes.
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la
llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per 100 de les que s’assenyalen
en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
Article 6è Exempcions i bonificacions:
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 7è Acreditament:
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquest efectes, hom entendrà iniciada aquesta
activitat en la dat de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si
el subjecte passiu la formulava expressament.
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència
corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que
porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici
de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o
la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la
denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació
del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha
concedit la llicència.
Article 8è Declaració:
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran,
prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat
visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de
l’obra i del lloc d’emplaçament, on s’hi faci constar l’import estimat de l’obra,
l’amidament i la destinació de l’edifici.
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la
formulació d’un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud
un pressupost de les obres que s’han de realitzar, com una descripció detallada de la
superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s’han d’utilitzar i,
en general, de les característiques de l’obra o acte les dades de les quals permetin
comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s’ampliava el
projecte caldrà notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o
el reformat i, si s’escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
Article 9è Liquidació i ingrés:
Les liquidacions que es practiquin es notificaran als subjectes passius, els quals hauran
d’ingressar el seu import en els termes previstos en la legislació tributària.
D’acord amb els articles 26 i 27 de la Llei 39/1988, podrà establir-se que l’ingrés de les
quotes es realitzi en règim d’autoliquidació, en el moment d’efectuar la sol·licitud de
llicència.

Article 10è Infraccions i sancions:
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 18 de novembre de 1993, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la província i serà aplicable a partir del dia 1 de
gener de 1994. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
MODIFICACIONS
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.
II) Advertit error en la numeració de l’ordenança fiscal de la Taxa per llicències
urbanístiques, publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA de 31 de
desembre de 1993, atorgant-li el número 10, es corregeix i es fa constar que li correspon
el número 11.
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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Es modifica:
Article 5è Quota tributària:
1. La quota tributària és la següent:
a) Per l’expedició de cada llicència d’obra major: 10.350 pessetes.
b) Per l’expedició de cadascuna d’altres llicències: 3.100 pessetes.
c) Per l’expedició de cada certificat urbanístic: 5.200 pessetes.
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.
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Es modifica:
Article 5è Quota tributària:
1. La quota tributària és la següent:
a) Per l’expedició de cada llicència d’obra major: 10.750 pessetes.
b) Per l’expedició de cadascuna d’altres llicències, informes, certificats i documents
urbanístics: 3.225 pessetes.
c) Per l’expedició de cada certificat d’aprofitaments urbanístic: 5.400 pessetes.
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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expedició de llicència d’obra major
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic
Expedició d’altres llicències, informes o documents

Pessetes
11.075
5.560
3.325

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.
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Expedició de llicència d’obra major
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic
Expedició d’altres llicències, informes o documents

Pessetes
11.300
5.670
3.395

---------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
Segon.- Adherir-se al model tipus de les Ordenances Fiscals dels tributs municipals
elaborat per la Diputació de Barcelona que es proposen per a l’exercici de 1999 i
següents, que han estat publicades al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona número 246 de data 14 d’octubre de 1998.
Cinquè.- Indicar que les Ordenances Fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en
els acords precedents, continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o
derogació, les quals són:
- Impost sobre béns immobles.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- Taxa per llicències urbanístiques.
- Taxa per llicències d’obertura d’establiments.
- Taxa per cementiri municipal.
- Taxa per la recollida d’escombraries.
- Contribucions especials
Sisè.- Exposa al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals corresponents durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Durat el període
esmentat els que tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 de la
Llei 39/1988, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes, transcorregut aquest període sense haver-se presentat reclamacions els acords
adoptats s’entendran definitivament aprovats sense necessitat de realitzar cap més
tràmit.
Setè.- Publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA els acords definitius
que, un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar. Fent
esment –a l’anunci- dels elements essencials (tarifes) del text de les Ordenances per tal
que s’identifiquin amb els que corresponen a aquest Ajuntament, ja que no és necessari
publicar el text íntegre d’aquestes per haver-ho publicat completament la Diputació de
Barcelona al qual aquesta Corporació s’hi adherit.
B.O.P 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 modicifació d’algunes les tarifes de les ordenances fiscals
per l’exercici de 2001, les quals quedaran en la forma següent:

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Pessetes
Expedició de llicència d’obra major
25.000
Expedició de llicència d’obra menor
15.000
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic, informes o altres documents
7.500

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 ordenançes 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 eurosqueden en la forma següent:

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Euros
Expedició de llicència d’obra major
150,25
Expedició de llicència d’obra menor
90,15
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic, informes o altres documents
45,10

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 ordenançes 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:

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Euros
Expedició de llicència d’obra major
156,00
Expedició de llicència d’obra menor
93,60
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic, informes o altres documents
46,80

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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Euros
Expedició de llicència d’obra major
162,00
Expedició de llicència d’obra menor
97,00
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic, informes o altres documents
48,00
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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Euros
Expedició de llicència d’obra major
170,10
Expedició de llicència d’obra menor
101,85
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic, informes o altres documents
50,40
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:

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Euros
Expedició de llicència d’obra major
190,00
Expedició de llicència d’obra menor
102,00
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic, informes o altres documents
52,50
Recàrrec del 100 % de l’import de l’impost i de taxa de llicències urbanístiques, pel
concepte de legalització d’obres realitzades sense autorització.
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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Euros
Expedició de llicència d’obra major
195,70
Expedició de llicència d’obra menor
105,00
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic, informes o altres documents
54,00

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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
o
o
o
o
o

Expedició de llicència d’obra major
Expedició de llicència d’obra menor
Expedició de llicència de 1a ocupació
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic
Expedició d’informes o altres documents

Euros
215,27
115,50
59,40
59,40
59,40

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:

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
o
o
o
o
o

Expedició de llicència d’obra major
Expedició de llicència d’obra menor
Expedició de llicència de 1a ocupació
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic
Expedició d’informes o altres documents

Euros
215,27
115,50
59,40
59,40
59,40

Recàrrec del 100 % de l’impost i de la taxa de llicències urbanístiques, pel concepte de
legalització d’obres realitzades sense autorització i/o llicència.

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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
o
o
o
o
o
o

Euros
Expedició de llicència d’obra major
221,72
Expedició de llicència d’obra menor
118,96
Expedició de llicència de 1a ocupació
75,00
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic
75,00
Expedició d’informes o altres documents
75,00
Recàrrec del 100 % de l’impost i de la taxa de llicències urbanístiques, pel
concepte de legalització d’obres realitzades sense autorització i/o llicència.

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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
o
o
o
o
o
o

Euros
Expedició de llicència d’obra major
221,72
Expedició de llicència d’obra menor
118,96
Expedició de llicència de 1a ocupació
75,00
Expedició de certificats d’aprofitament urbanístic
75,00
Expedició d’informes o altres documents
75,00
Recàrrec del 100 % de la taxa de llicències urbanístiques, pel concepte de
legalització d’obres realitzades sense autorització o llicència.

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:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
-

Expedició de llicència d’obra menor:
-

Fins a 1.000,00 EUR de pressupost de l’obra: 50,00 euros
Més de 1.000,00 EUR fins a 3.000,00 EUR de pressupost de l’obra:
80,00 euros.
Més de 3.000,00 EUR fins a 6.000,00 EUR de pressupost de l’obra.
125,00 euros

