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INFORME SOBRE LES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER AL 2016
En l’expedient d’aprovació de les Ordenances Fiscals que han de regir l’exercici 2016
s’incorporen les modificacions que s’esmenten a continuació. Totes aquestes
modificacions es produeixen dins l’àmbit de les atribucions que la Llei General Tributària i
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atorguen a les Entitats Locals, i totes elles
s’ajusten al marc de discrecionalitat que l’Ajuntament té en la regulació dels tributs propis.
1.1 Ordenança general
-

-

-

Adequació del calendari fiscal a les dates del 2016 i de les referències a Salari
Mínim Interprofessional en les bonificacions per raó de capacitat econòmica.
S’incorpora en el calendari fiscal el padró de la taxa sobre taules i cadires de
terrasses, i es divideix en dos períodes la taxa del Mercadal.
Adequació del % de bonificació per domiciliació de l’IBI residencial en la modalitat de
pagament avançat, del 3% al 2%, atesa la continua baixada dels tipus d’interès.
Precisió en els criteris d’interpretació i aplicació dels ingressos a efectes de les
bonificacions per raó de capacitat econòmica, especificant els rendiments que es
computaran i definint el concepte d’unitat familiar als efectes de l’aplicació
d’aquestes bonificacions.
Actualització del contingut dels articles relatius a multes de trànsit d’acord amb les
darreres modificacions normatives. Malgrat que sempre preval el què regula la llei
per sobre de l’ordenança fiscal, cal que totes dues siguin concordants.

2.1 Impost sobre Béns Immobles
Increment del tipus impositiu general un 1,5%, i dels tipus diferenciats un 5%, situant-se els
mateixos per sota del màxim legal establert, i adequació de la disposició transitòria sobre
increment del tipus impositiu per assegurar que aquest no pugui ser superior. S’actualitzen
igualment els límits de valors que serveixen de referència als tipus diferenciats, comptant
amb l’ncrement del 10% del valor cadastral que s’aplicarà el 2016.
Modificació de la bonificació a famílies nombroses, substituint l’escalat actual en funció del
valor cadastral i fills, per un escalat en funció de la capacitat econòmica. Aquesta és una
bonificació potestativa quins aspectes substantius ha de regular cada Ajuntament i es
passa d’una configuració per nombre de fills i trams de valor cadastral, a una altra amb un
escalat per raó de capacitat econòmica, amb una bonificació d’entre un 5% i un 50% de la
quota.
2.2 Impost sobre Activitats Econòmiques
Actualització de les categories fiscals d'alguns carrers d’acord a la metodologia aprovada
en les Ordenances 2006. En aquest cas s’incorpora a l’expedient informe específic
justificatiu de les modificacions que es proposen. 6 trams de carrer pugen de categoria, 10
baixen, i 3 s’incorporen nous.
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2.4. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Precisió en el redactat tècnic de la bonificació a herències prevista en l’ordenança, en el
sentit d’exigir l’empadronament del beneficiari en l’habitatge pel període en que no pot
transmetre, que és de 4 anys. Aquesta exigència hi és amb caràcter previ o simultani a la
sol·licitud de bonificació, però a hores d’ara no està determinat que aquest hagi de ser
l’habitatge habitual de l’hereu per tot el període.
Adequació dels tipus impositius per tal de neutralitzar l’increment de valors cadastrals
aprovats per al 2016 i que l’impost no experimenti cap increment respecte 2015.
2.5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Increment del tipus impositiu un 1,5%, situant-se el mateix per sota del màxim legal
establert. Incorporació al redactat de l'OF dels beneficis fiscals a entitats sense ànim de
lucre de forma específica, per la via de la declaració d’especial interès o utilitat municipal,
beneficis que a hores d’ara s’estaven aplicant per la via de l’article 2.2 de forma més
genèrica, però que és més precís que es contempli de forma específica.

Modificacions en taxes
S’incorporen a l’expedient modificacions en taxes a proposta dels diferents serveis,
justificades amb informes signats pels responsables dels mateixos, els quals donen
cobertura a les modificacions proposades. D’altra banda, tret de proposta en sentit contrari,
expressada pels diferents serveis en els seus informe, s’aplica un increment general a les
taxes de l’1,5%. Aquestes modificacions s’emmarquen en les potestats que té l’Ajuntament
en l’ordenació dels tributs propis. Entre d’altres, les principals modificacions proposades
són les següents:
3.1 Taxa per l’administració de document i la prestació de serveis administratius
-

-

Modificació de la taxa per l’atorgament de llicències per l’aprofitament especial del
domini públic, fixant dos nous supòsits de taxa per la tramitació d’expedients de
modificació de les llicències d’ocupació de la via pública amb terrasses de bar, amb i
sense inspecció, i bonificació del 50% en la taxa per l’atorgament de la llicència
d’ocupació de la via pública amb terrasses quan aquestes estiguin en sòl públic.
Incorporació d'un apartat on es reconeix el dret d'accés a la informació, d'acord amb
la llei de transparència. Precisió en el redactat de la taxa de processos selectius.
Concreció en el redactat relatiu a l’expedició de llicències de mercats, eliminant la
concreció a mercats sedentaris i estenent els efectes a tots els mercats.

3.2 Taxa per serveis urbanístics
Adequació del contingut de l'ordenança fiscal a la Llei 16/2015 de 21 de juliol de
simplificació administrativa, la qual cosa significa reanomenar la majoria de taxes previstes
en l’ordenança, que passen a ser comunicacions, però sense modificació de tarifes.
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Modificació en el redactat de l’exempció a organismes oficials existent a l’Ordenança Fiscal,
incorporant la Diputació de Barcelona i els organismes o ens dependents de l’administració
pública.
3.5 Taxa tinença animals de companyia
Modificació del contingut d’algun article per ajustar-ho a la gestió real: el fet que ja no es
lliuren plaques als animals (es treu del redactat), ajustar els criteris de prorrateig de la quota
en cas d’alta o baixa de l’animal (es treu la obligació que ho hagi de sol·licitar l’interessat), i
supressió de la disposició transitòria sobre l’exempció els dos primers anys.
3.8 Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals
Introducció de noves tarifes per l'ús de la pista d'atletisme de Can Jofresa per tal de poder
regular millor els nous usuaris de la instal·lació i diferenciar els usos que es fan de la
instal·lació.
3.10 Taxa sobre els serveis prestats als Mercats Municipals
-

-

-

-

Incorporació de nova bonificació a entitats sense ànim de lucre, en l’àmbit dels
valors socials i d’integració de col·lectius desafavorits, que ocupin parades als
mercats, amb una ocupació màxima del 10% de la superfície per aquests usos.
Modificació de la taxa sobre els drets de transmissió de les parades, per tal de fer
més clara la fórmula de càlcul, evitar possibles duplicitats en el pagament respecte
els drets d’adjudicació inicial i per millorar la dinamització de l’ocupació dels mercats.
S’estableix un nou càlcul basat en el temps que manca per finalitzar la concessió, i
no en base a la concessió inicial, com fins ara, a partir de la taxa anual vigent, sobre
la qual s’aplicarà un coeficient en funció dels anys que restin de vigència de la
concessió.
Ajustament a la baixa de la taxa sobre mercats no sedentaris en produir-se un
superàvit en el compte d’explotació que es trasllada a la taxa (4 cèntims per ml i dia).
I proposta de fraccionament del padró de la taxa sobre mercats no sedentaris en dos
períodes diferents per facilitar el pagament, aplicant una metodologia semblant a la
dels mercats sedentaris.
Incorporació d’una disposició transitòria relativa al nou règim fiscals de les Societats
Civils, previst en la Llei 26/2014 de 27 de novembre, que pot portar com a
conseqüència, els primers 6 mesos de 2016, canvis de nom de parades de mercats
que estan a nom de SCP i que si es fan a l’empara del nou règim, estarien exemptes
de tributar pels drets de transmissió, d’acord amb el règim transitori que estableix la
pròpia llei.

3.11 Taxa ocupació de la Via Pública
Nova forma de gestió de les taxes de terrasses mitjançant padró anual, per adequar-ho a
l’ordenança reguladora (en que la llicència ja no s’ha de renovar anualment). Això comporta
alguna modificació en el quadre de tarifes, tot i que sense repercussió en els usuaris doncs
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s’ajusta el preu / m2 a l’existent fins ara. Aquest nou sistema facilita d'una banda la gestió
de cobrament i de l'altra esdevé una millora de cara als contribuents, que gaudiran dels
mateixos avantatges que existeixen en la resta de tributs que es cobren per padró (dates
de cobrament predeterminades, possibilitat de domiciliar el pagament, etc.). El període de
cobrament de padró serà de l’1 de juny a l’1 d’agost. Hi hauran dos càrrecs per domiciliació,
el 30 de juny i el 31 d’octubre.
3.16 Taxa per la prestació dels Serveis d’ajut a domicili
-

-

Incorporació en el redactat de l’OF dels criteris establerts en l'Ordre BSF/130/2014,
de 22 d'abril, en quant al còmput dels ingressos, per tal de reflectir els criteris que ja
s’estaven aplicant de forma efectiva en quant a reducció en el còmput d’ingressos de
les càrregues familiars.
Indicació que les dades de l’Agència Tributària que s’agafaran com a referència per
al càlcul de la quota seran les vigents en cada moment.
Simplificació en l’expressió de les tarifes de l’article 5è (no es modifica el contingut
material)
Supressió de la disposició transitòria en que s'establia un règim transitori a extingir
en l'aplicació de l'escalat de bonificacions.

3.19. Taxa per la utilització d’espais d’equipaments i edificis municipals
Incorporació d’una taxa sobre el recinte firal que permeti repercutir la despesa elèctrica i les
despeses de vigilància i control que es produeixin d’una forma més explícita (es fixa un
import).
3.20. Taxa per la utilització dels Horts Municipals
A partir de 2016 es preveu la possibilitat d’atorgar llicències d’ocupació de mitges
parcel·les, i en conseqüència s’introdueix una nova tarifa per la meitat d’una parcel·la i pel
consum d’aigua. S’adequa la bonificació per la instal·lació de reg eficient tenint en compte
que en les noves adjudicacions ja és obligatori.
3.23 Taxa per la utilització del servei de teleassistència
-

-

Incorporació en el redactat de l’OF dels criteris establerts en l'Ordre BSF/130/2014,
de 22 d'abril, en quant al còmput dels ingressos, per tal de reflectir els criteris que ja
s’estaven aplicant de forma efectiva en quant a reducció en el còmput d’ingressos de
les càrregues familiars.
Indicació que les dades de l’Agència Tributària que s’agafaran com a referència per
al càlcul de la quota seran les vigents en cada moment.
Homogeneïtzació en quant a formes de pagament amb OF 3.16
Supressió de la disposició transitòria en que s'establia un règim transitori a extingir
en l'aplicació de l'escalat de bonificacions.
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3.24. Taxa per l’ocupació de mòduls de les fires municipals d’artesania
Incorporació d’una taxa fixa per la instal·lació i consum elèctric del Mercat Modernista que
fins ara era potestativa però que a partir de 2016 s’instal·larà de forma fixa a totes les
parades.
3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal
-

-

-

-

Simplificació de tarifes de l’Escola de Música d’acord amb els ensenyaments que
s’imparteix, doncs s’han suprimit classes de 30, 45 i 60 minuts, reflectint les que
realment es duen a terme.
Es modifica l’increment a alumnes de les poblacions de Vacarisses, Viladecavalls,
Sant Quirze, Matadepera i Rubí que passa del 5% al 10% en tenir aquestes
poblacions escola de música.
S’incorpora una nova taxa per activitats realitzades per l’escola de música i el
conservatori, regulant prestacions que ja s’estaven duent a terme fins ara a través de
l’AMPA.
S’estableix la gratuïtat dels ensenyaments a adults de català i castellà per facilitar la
integració dels nouvinguts.

3.28 Taxa pel servei de subministrament d’àpats a domicili
-

-

Incorporació en el redactat de l’OF dels criteris establerts en l'Ordre BSF/130/2014,
de 22 d'abril, en quant al còmput dels ingressos, per tal de reflectir els criteris que ja
s’estaven aplicant de forma efectiva en quant a reducció en el còmput d’ingressos de
les càrregues familiars.
Indicació que les dades de l’Agència Tributària que s’agafaran com a referència per
al càlcul de la quota seran les vigents en cada moment.
Homogeneïtzació en quant a formes de pagament amb OF 3.16
Supressió de la disposició transitòria en que s'establia un règim transitori a extingir
en l'aplicació de l'escalat de bonificacions.

3.37 Taxa sobre la gestió de residus
-

-

-

Increment de la taxa d’un 5% respecte 2015. Amb aquest increment la taxa continua
sense arribar a cobrir el 100% del cost del servei, tal i com queda justificat en l’estudi
econòmic dut a terme.
Modificació de la bonificació a famílies nombroses i monoparentals, substituint
l’escalat actual en funció del valor cadastral i fills, per un escalat en funció de la
capacitat econòmica.
Modificació d’alguns límits de residus aportats per deixar més clara la diferència
l’aportació de residus de particulars i d’activitats.
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PREUS PÚBLICS
1.3. PP annex 2. Preu Públic viver d’empreses industrial, serveis i Quadrant 0
Congelació dels preus per al foment de l’activitat econòmica
1.3. PP annex 17. Preu Públic menús Escola d’Hostaleria
Supressió del preu públic doncs el servei ja no el presta l’Ajuntament sino l’IES Cavall
Bernat
De la qual cosa n’informo en sentit favorable, per què consti als efectes de l’expedient
d’aprovació de les modificacions en les ordenances fiscals que han de regir l’exercici 2016.

Terrassa, 27 d’octubre de 2015

Miquel Àngel Gamell
Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació
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