EDICTE
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en
sessió plenària de data 30 d’octubre de 2012 aprovà provisionalment la modificació d’Ordenances fiscals
per a l’any 2013.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament han esdevingut definitius:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents, l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen:
O.F. núm.1 Impost sobre Béns Immobles
Es modifica l’art. 7, quedant de la següent manera:
Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,86 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,795 per cent quan es
tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,60 per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els
articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
O.F. núm.3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Es modifica l’article 6è, que queda de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per l’aplicació del
coeficient del 1,70. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui
modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest
municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles

EUR

A) Turismes
-

De menys de 8 cavalls fiscals

21,45

-

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

57,94

-

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

122,30

-

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

152,34

-

De 20 cavalls fiscals en endavant

190,40

B) Autobusos
-

De menys de 21 places

141,61

-

De 21 a 50 places

201,69

-

De més de 50 places

252,11

Potència i classes de vehicles

EUR

C) Camions
-

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

71,88

-

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

141,61

-

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil

201,69

-

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

252,11

D) Tractors
-

De menys de 16 cavalls fiscals

30,04

-

De 16 a 25 cavalls fiscals

47,21

-

De més de 25 cavalls fiscals

141,61

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
-

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil

30,04

-

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

47,21

-

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

141,61

F) Altres vehicles
-

Ciclomotors

7,51

-

Motocicletes fins a 125 cc

7,51

-

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

12,87

-

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

25,76

-

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

51,49

-

Motocicletes de més de 1.000 cc

102,99

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del
Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà
al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
O.F. núm.5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Es modifica l’article 8è en els següents termes:
Article 8è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3 per 100. S’estableix una quota mínima per construcció, instal·lació i obra,
de 6,00 euros.
O.F. núm.10 Taxa del cementiri municipal
Es modifica l’article 6è en els següents termes:
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Euros
Epígraf primer. Assignació de nínxols.
A) Drets funeraris per 50 anys
l. Per titulars residents a la població .............................................................................................600,00
2. Per titulars no residents a la població .......................................................................................720,00
3. Per titulars no residents però contribuents a la població...........................................................660,00
..4 En l'assignació de nínxols que hagin estat rescatats per l'Ajuntament del seu antic propietari, els preus
indicats als punts 1, 2 i 3 d'aquest mateix punt a) epígraf 1r. es reduiran en un 40%.

B) Nínxols temporals. S’assignaran en primer lloc els de segona mà o segon ús:
1. Temps limitat a deu anys i trasllat a l'ossera...............................................................................90,15
2. Temps limitat a cinc anys i trasllat a l'ossera ...............................................................................60,10
C) Columbaris
l. Per titulars residents a la població ..............................................................................................300,00
2. Per titulars no residents a la població ........................................................................................360,00
3. Per titulars no residents però contribuents a la població...........................................................330,00
Epígraf segon. Col.locació de làpides, reixes i guarniments
A) Per cada làpida en nínxol ............................................................................................................12,00
B) Per la col.locació de guarniments, jardineres, marcs, etc.,
en nínxols, per unitat ......................................................................................................................15,00
Epígraf tercer. Registre de permutes i transmissions
A) Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri ...................................................................12,02
B) Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es concedeixi
de sepultures o nínxols dins el cementiri ........................................................................................ 12,00
C) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les
Concessions de tota mena de sepultures o nínxols a títol d’herència entre
pres, cònjuges i fills ......................................................................................................................... 6,00
D) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions de
tota mena de sepultures o nínxols. .................................................................................................. 30,00
De cadàvers
(euros)

De restes
(euros)

Epígraf quart. Inhumacions
A) En sepultura o nínxol perpetus........................................................................ 6,00.....................3,00
B) En sepultura o nínxol temporals ...................................................................... 3,00.....................3,00
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar a l'ossera, si així es
sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure, i totes
les operacions aniran a càrrec de l'Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor.
De cadàvers
(euros)

De restes
(euros)

Epígraf cinquè. Exhumacions
A) De sepultura perpètua ...................................................................................... 6,00.....................3,00
B) De sepultura temporal ...................................................................................... 6,00.....................3,00
Euros
Epígraf sisè. Incineració, reducció i trasllat
A) Trasllat de cadàvers i restes........................................................................................................12,00
Epígraf setè. Moviment de làpides i tapes
A) En nínxols perpetus.......................................................................................................................6,00
B) En nínxols temporals.....................................................................................................................3,00
Epígraf vuitè. Conservació i neteja
A) Per la realització de reparacions d'urgència o de treballs de conservació i neteja, bé a instància de
part bé d'ofici, quan, requerit per a això, el particular no atengués el requeriment en el termini
concedit a aquest efecte, a més del valor dels materials utilitzats, s'exigirà per cada operari i hora
...........................................................................................................................................
7,21
B) Cànon de conservació general del Cementiri per any..................................................................9,00

O.F. núm. 11 Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
Es modifica l’article 6è, que queda de la forma següent:
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de
la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on
estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Habitatges

Categoria dels carrers
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 5ª.

Per cada habitatge
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter
familiar

110,00 euros

O.F. núm.12 Taxa pel subministrament d’aigua
Es modifica l’article 6è en els següents termes:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Subministrament d’aigua
Quota de servei
Preu del subministrament
Fins a 6 m3/ab/mes
De 6 a 12 m3/ab/mes
Excés de 12 m3/ab/mes
b) Conservació de comptadors
c) Drets de connexió al servei
d) Instal.lació d’un comptador sobre bateria
e) Escomesa d’aigua de 13 mm
f) Escomesa d’aigua de 13 mm per obres
g) Escomesa d’aigua de 20 mm
h) Escomesa per a les boques de reg
i) Escomesa boca d’incendis equipada (63 mm
diàmetre)
j) Portella de 35x45
k) Represa del subministrament
l) Canvi de nom
Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març (tots els
cabals)

3,20 €/ab/mes
0,3496 €/m3
0,6995 €/m3
1,0028 €/m3
1,15 €/ab/mes
94,44 €/alta
211,97 €
434,84 €
509,66 €
538,66 €
188,24 €
188,24 €
53,96 €
51,20 €
20,13 €
0,0539 €/m3

O.F. núm.13 Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via
pública i per retirada de runes, mobles, estris o semovents de la via pública
Es modifica l’article 3er, que queda de la forma següent:
Article 3r. Bases i tarifes
Drets d'enganxament o desplaçament de la grua o vehicle remolcador fins al lloc on es trobi l'element
infractor:
12,02 euros.
RETIRADA

DIPOSIT

DIP/GUARD.

GESTIO BAIXA

A)Motocicletes,
velocipedes i
tricicles
b)Motocarros i
anàlegs
c)Automòbils de
tonatge fins a una
tona
d)Automòbils fins 1
tona festius i noct.
e)Camions i
anàlegs de mes
1.000 Kg
f)camions de més
1000 kgs fest.i noct.
g) Mobles, estris
runes, semovents
per cada unitat
f)Runes per cada
m3

42,07

1,20

1,8

75

42,07

1,80

2,10

75

100,00

3,00

15,00

75

100,00

3,00

15,00

75

145,00

4,50

22,50

75

200,00

4,50

22,50

75

6,01

1,50

3,01

12,02

S'entendrà que es realitzen funcions de dipòsit o de dipòsit i guarda de vehicles o d'altres elements, en el
supòsit que transcorreguessin 24 hores des de la seva recollida, sense haver-se produït la retirada.
O.F. núm.14 Taxa per prestació de serveis en la piscina municipal i utilització d’instal·lacions
esportives
Es modifica l’article 6è, que queda de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
A) PISCINA MUNICIPAL
Abonaments temporada
Adults .......................................................................................................................................... 53,00 euros
Infantil (fins 16 anys)................................................................................................................... 28,50 euros
Jubilats........................................................................................................................................ 16,00 euros
Familiar (parella+1 fill)............................................................................................................... 115,00 euros
Familiar (parella+2 fills)............................................................................................................. 131,00 euros
Familia nombrosa ..................................................................................................................... 131,00 euros
Entrades dies laborables
Entrada adults............................................................................................................................... 4,80 euros
Entrada infantil .............................................................................................................................. 4,00 euros
Grups(escola,ampa,etc)................................................................................................................ 2,70 euros
Entrades dissabtes i festius
Entrada adults............................................................................................................................... 6,30 euros
Entrada infantil .............................................................................................................................. 5,80 euros
Cursos i activitats
Curset de natació........................................................................................................................ 45,50 euros
Aquagym............................................................................................................................. 25,00 euros/curs
O.F. núm. 19 Taxa per entrada vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Es modifica l’article 6è en els següents termes:
Article 6è. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Quantitat anual
(euros)
1. Per cada entrada de vehicles per damunt de la vorera...........................................................17,00
2. Per cada entrada de vehicles amb reserva de la via
pública (gual permanent) ...........................................................................................................35,00
3. Entrada a locals comercials o industrials per a
càrrega i descàrrega de mercaderies .......................................................................................... 6,01
4. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per
a càrrega i descàrrega de mercaderies, per metre lineal............................................................12,02
5. Placa normalitzada ................................................................................................................... 7,00
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del
domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat
al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ
del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens destruïts
o l’import del deteriorament dels danyats.
No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el
present apartat
O.F. núm.24 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
Epígraf

euros

Tarifa primera
1.- Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a
la construcció de casetes amb finalitats comercials o
industrials:
-Per cada m2 o fracció i dia ................................................................................................... 1,202024
-Per cada m2 o fracció i dia amb dret de connexió a generador.................................................. 2,25
2.- Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats
a tómboles, rifes, casetes de tir, vendes ràpides
(bars, xurreries) i similars.
2
-Per cada m o fracció i dia ................................................................................................... 1,202024
-Per cada m2 o fracció i dia amb dret de connexió a generador.................................................. 2,25
3.- Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de
cavallets, cotxes de xocs, llits elàstics, castells inflables i, en general, qualsevol mena d’aparells de
moviment i atracció recreativa.
2
2
-Per cada m o fracció i dia, en atraccions individuals fins a 100m ..................................... 0,360607
-Per cada m2 o fracció i dia, amb dret de connexió a generador ................................................. 1,40
-Per cada m2 o fracció i dia, en atraccions individuals de més de 100m2 ............................. 0,240405
-Per cada m2 o frac. i dia,(més 100m2)amb dret de connexió generador ................................... 1,40
Tarifa segona. Mercat setmanal
2
-Per cada m o fracció i més (natural)..................................................................................... 1,50253
O.F. núm. 32 Taxa per la prestació de serveis festius

Es modifica l’article 6è, en els següents termes:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
1. Publicitat al llibre de la festa major anual
- Un quart de pàgina
- una vuitena part de pàgina
- Mitja pàgina
- Pàgina sencera
- Contraportada
2. Llotges i entrades espectacles
- Abonament de llotja, inclou paquet de 6 entrades
- Entrada festa de fi d’any
- Entrada concert de Nadal
- Entrada ball de Nadal
- Saló de la infància

40 euros
20 euros
60 euros
120 euros
200 euros
250 euros
25 euros
8 euros
10 euros
2 euros

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que
s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 28 de setembre de 2012:
Ordenança Fiscal núm. 1

Impost sobre Béns Immobles

Ordenança Fiscal núm. 3

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança Fiscal núm. 5

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança Fiscal núm. 11

reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans

Ordenança Fiscal núm. 12

reguladora de la taxa per subministrament d’aigua

Ordenança Fiscal núm. 14

reguladora de la taxa per prestació de serveis en la piscina
municipal

Ordenança Fiscal núm. 24

reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals,es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Balenyà, 19 de desembre de 2012
L’alcaldessa, Anna Magem i Marsó,

