Acord de Ple Núm.: [14]U060201/00160
Full: 1/17

Reg.Expedients núm.: 22165/2018
[Secció de Gestió Tributària]

PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA RELATIVA
A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI DE 2019
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATESES les Ordenances fiscals vigents.
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2017, d’aprovació del
Pla Anual Normatiu per aquest Ajuntament per a l’exercici 2018.
VISTA la memòria de la Consulta Pública prèvia a la modificació de les Ordenances Fiscals
per l’exercici 2019, amb el temps de la consulta a la web municipal, efectuada entre les
dates de 22 de maig a 12 de juny de 2018.
VISTES les propostes presentades pels diferents serveis municipals de modificació del
contingut normatiu, i els respectius informes tècnics i econòmics.
VISTA la memòria elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la directora de
serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos de data 18 de juny de
2018 que recull el contingut de les modificacions que es proposen pel 2019.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat de data 2
de juliol de 2018.
VISTA la memòria definitiva elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la
directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos, de data 23
de juliol de 2018 que recull el contingut de les modificacions que es proposen un cop
incorporades les observacions, consideracions i recomanacions exposades en el dictamen
emès el 2 de juliol de 2018 pel Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat.
VISTA la memòria, de data 26 de juliol, de 2018, sobre la proposta de modificació de
l’Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per l’elaboració d’informes d’arrelament social,
d’integració social, de reagrupament familiar i renovació del permís de residència, elaborada
pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la directora de serveis d’Hisenda i Recursos
Generals, Programació i Pressupostos que recull el contingut de les modificacions que es
proposen pel 2019.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat, de data
4 de setembre de 2018, en relació a la modificació de l’Ordenança fiscal 2.18 reguladora de
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la taxa per l’elaboració d’informes d’arrelament social, d’integració social, de reagrupament
familiar i renovació del permís de residència.
VISTA la provisió, de data 23 de juliol de 2018, del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals on disposa s’iniciï l’expedient d’aprovació de la modificació de les
Ordenances fiscals per al 2019.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació,
Pressupostos de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, que justifica el compliment de les
previsions de l’art. 7.3 en relació a l’art. 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
VIST l’Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 12 de Setembre de 2018,
d’aprovació de les línees fonamentals dels Pressupostos de l’exercici 2019.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació,
Pressupostos de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i l’informe jurídic que s’adjunten a
l’expedient.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, de data 10 de
setembre de 2018.
ATÈS que la Junta de Govern Local aprovà el projecte de modificació de les Ordenances
fiscals, així com l’establiment i modificació dels tributs per l’exercici 2019.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el
procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals, així com els articles 132 i 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,

ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances fiscals, així
com l’establiment i modificació dels tributs que es relacionen a continuació, per a la seva
vigència a partir de l’1 de gener de 2019:
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS
MUNICIPALS
ARTICLE 124. Terminis del pagament ajornat o fraccionat
Modificació de l‟apartat 2 i inclusió d‟un nou apartat 3, que passen a tenir el redactat
següent:
1. (...)
“2. En els deutes en període executiu els terminis de fraccionament podran també establir-se
mensualment fins un màxim de 24 mesos.
3. Per a casos excepcionals, i de forma suficientment motivada, en els supòsits dels
fraccionaments, es podran concedir terminis diferents fins un màxim de 16 trimestres o 48
mesos.”
Disposició final
Modificació de l‟apartat 2 de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
(...)
“2. Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2018;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA DE L‟IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Quota i tipus de gravamen
ARTICLE 10:
Modificació de la primera part de l‟apartat 3 de l‟article 10, que passa a tenir el
redactat següent:
(…)
“3. El tipus de gravamen serà, amb caràcter general, el 0,8213 % per als béns de naturalesa
urbana i (...)”.
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ARTICLE 14
Modificació de l‟article 14, que passa a tenir el redactat següent:
“Quan els subjectes passius domiciliïn en entitats de crèdit el pagament de l’impost,
l’Ajuntament podrà acordar el seu fraccionament segons els terminis previstos en el
calendari del contribuent.”
ARTICLE 15
Es suprimeix l‟article 15
ARTICLE 16
Es suprimeix l‟article 16
Disposició final
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2018;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA DE L‟IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
Apartat 8
Modificació del punt c) del paràgraf 5 de l‟apartat 8 de l‟article 6, que passa a tenir el
redactat següent:
“(...)
8. (...)
(...)
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A la sol·licitud de la persona interessada hi haurà de constar:
a) (...)
b) (...)
c) Certificació de l’entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d‟Associacions de
la Generalitat de Catalunya o en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives
de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, que certifiqui i asseguri
que els vehicles reuneixen els requisits necessaris per ser considerats d’interès històric.”

Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
Apartat 9
Modificació dels paràgrafs primer i segon de l‟apartat 9 de l‟article 6, que passa a tenir
el redactat següent:
“(...)
9. Gaudiran de les següents bonificacions de la quota de l’impost, durant els primers 8
períodes impositius a comptar des de la data de la matriculació:
a) Bonificació del 75% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental “zero
emissions”.
b) Bonificació del 50% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental “eco”.
Per a gaudir d’aquestes bonificacions, les persones titulars hauran de sol·licitar-ne la
concessió en el termini d’un mes immediatament posterior al dia de meritació de l’impost i
s’haurà d’aportar la fitxa tècnica del vehicle, així com la documentació precisa que acrediti el
tipus de vehicle.
(...)”
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2018;
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entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D‟INTERVENCIÓ SOBRE LES ACTIVITATS I ELS ESPECTACLES PÚBLICS DE
L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quotes
ARTICLE 6
Modificació del codi 14 i inclusió d‟un nou codi amb la denominació de 14-1 de
l„apartat “Modificacions no substancials dels títols habilitants” de l‟article 6, que
passa a tenir el redactat següent:
(...)
Modificacions no substancials dels títols habilitants
13
(...)
75%*
“14
Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut, la
seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els
espectacles públics que no suposin una reducció de la
superfície o l‟aforament de l‟activitat o espectacle públic.
50%*
14-1 Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut, la
seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els
espectacles públics que suposin una reducció de la superfície
o l‟aforament de l‟activitat o espectacle públic.
25%*”
(...)

Disposició final
Modificació de la Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ... de ....... de 2018; entrarà
en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva modificació o
derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.06 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS MUNICIPALS D‟URBANISME
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Normes de gestió
ARTICLE 5
Modificació de l‟apartat 2 de l‟article 5, que passa a tenir el redactat següent:
1.(...)
“2. Una vegada dictada la resolució municipal, prestat el servei, o en els supòsits d’obres
comunicades, un cop verificada la seva conformitat amb la normativa aplicable, es
comprovarà l’autoliquidació efectuada i si s’escau, es practicarà una liquidació
complementària que serà notificada a l’obligat tributari que correspongui.“

TÍTOL II
Modificació de la denominació del Títol II de l‟Ordenança, que passa a tenir el redactat
següent:
“TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES,
COMUNICACIONS PRÈVIES; PER LES ORDRES D’EXECUCIÓ I SUPÒSITS DE RUÏNA;
PER LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA; PER L’EMISSIÓ D’INFORMES I
CERTIFICATS DE NATURALESA URBANÍSTICA; PER LA SENYALITZACIÓ DE RASANTS
I AMIDAMENTS DE DISTÀNCIES TRAMITATS PEL SERVEI D’URBANISME”

Fet imposable
ARTICLE 7
Modificació de l‟apartat 1 de l‟article 7, que passa a tenir el redactat següent:
“1. Constitueix el fet imposable de la taxa tant l’activitat tècnica com l’administrativa resultant
de la tramitació de llicències d’obres, comunicacions prèvies, la pròrroga i modificació de
llicències, canvis de titularitat, canvis d’ús, la primera ocupació – total i parcial -; la tramitació
de les ordres d’execució i supòsits de ruïna; la tramitació dels expedients per la protecció de
la legalitat urbanística; per l’emissió d’informes i certificats de naturalesa urbanística entre
els quals es troben aquells relacionats amb el planejament, qualificacions urbanístiques,
possibilitats de canvi d’ús urbanístic dels immobles i els de legalitat, antiguitat i
compatibilitat; per la senyalització de rasants i amidaments de distàncies tramitats pel servei
d’urbanisme.
2. (...)”
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Tarifes
ARTICLE 8
Es suprimeix la tarifa del codi núm. 9 de l‟article 8, en conseqüència, es tornen a
numerar els codis de la relació de la resta de les tarifes, que passen a tenir el redactat
següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
(...)
Codi
Fet imposable
Informes i certificats

Tarifa

(...)
Tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies
(...)
“09
Prorroga de llicència
173,13 €
Modificació en edifici existent, o de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada
10
Canvi de titularitat de la llicència.
64,50 €
11
Modificació de llicència mantenint el pressupost, la superfície 25 % (**)
construïda i unitats constructives (número de locals, habitatges,
trasters, places d’aparcament)
12
Modificació de llicència que comporti qualsevol, algunes o totes 75 % (**)
de les següents modificacions: pressupost, superfície
construïda, unitats constructives (número de locals, habitatges,
trasters, places d’aparcament)
13
Modificació d’ús en edifici existent, en llicència en tràmit o 100%*
atorgada
Ordres d’execució i supòsits de ruïna
14
Expedient contradictori de ruïna.
1.820,45€
Senyalitzacions d’alineacions i rasants
15
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana consolidada
107,50 €
16
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana no 188,10 €
consolidada, alineació al carrer
Amidaments
17
Mesura de distàncies entre dos punts del municipi en línia recta 107,50 €
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18

Mesura de distàncies entre dos punts segons un itinerari vial.
Per cada itinerari

208,95 €

(...)”
Legalitzacions i ordres d’execució
ARTICLE 10
Modificació de l‟article 10, que passa a tenir el redactat següent:
“Les llicències, comunicacions prèvies, les obres de les quals hagin estat iniciades abans
d’haver obtingut l’oportuna llicència i/o haver efectuat la corresponent comunicació prèvia
correctament validada, o havent estat objecte d’una ordre d’execució, veuran incrementada
la quota corresponent relacionada a l’article 8 de la present ordenança en un import
addicional de 184,31 €, com a conseqüència de la necessitat de revisar la situació
urbanística anterior a l‟inici de les obres.”

Disposició final
Modificació de la Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2018;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07 REGULADORA DE TAXA PER ACTUACIONS
SINGULARS DE LA GUÀRDIA URBANA
Fet imposable
ARTICLE 2
Modificació de l‟apartat 1 de l‟article 2, que passa a tenir el redactat següent:
“1. Constitueix el fet imposable l'activitat realitzada per la Guàrdia Urbana a la via pública,
quan es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, llevat de les
tasques de vigilància pública en general. S‟inclouen en aquest apartat l‟emissió
d‟informes, així com els tràmits de les targetes d‟armes d‟aire comprimit.”
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Modificació de l‟apartat 3 de l‟article 2 “Fet imposable”, incloent un nou punt 6, que
passa a tenir el redactat següent:
(...)
3. En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o activitats següents:
1. Emissió d'informes tècnics
(...)
6. Expedició i renovació de targetes d‟armes d‟aire comprimit.

Tarifes
ARTICLE 5
Modificació de l‟apartat 1 de l‟article 5, incloent un nou punt 5, que passa a tenir el
redactat següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
1.

(...)

(...)
5.

Expedició i renovació de targetes d'armes d'aire comprimit

20,13

Disposició final
Modificació de la Disposició final
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ... de ...... de 2018; entrarà
en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva modificació o
derogació.”
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
Tarifes
ARTICLE 9
Modificació de l‟apartat 2 de l‟article 9, que passa a tenir el redactat següent:
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. (...)
2. Reserva d’estacionament en la via pública
“2.1.
2.1. Reserves especials en la via pública per a parada de
principi o final de línies regulars d‟autocars, reserves
d‟ambulància davant de serveis sanitaris d‟urgències,
estacionaments concedits a hotels; reserves d‟estacionament
davant d‟obres de construcció, reforma o enderroc d‟immobles
i altres reserves d‟estacionament que es puguin autoritzar
d‟acord amb la normativa vigent.
8,69
Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals. Al
mes o fracció
2.2 Reserves d‟ús d‟estacionament per a vehicles verds
compartits
2.2.1 Reserves d‟ús especial de turismes/vehicles mixtes
Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals.
Al mes o fracció
8,69
2.2.2 Reserves d‟ús especial motocicletes
Per cada unitat. Al mes o fracció
2.2.3 Reserves d‟ús especial bicicletes

4.30

Per cada unitat. Al mes o fracció

1,07

2.3. Reserves d‟estacionament permanents per a persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
Per cada reserva. Al trimestre o fracció

…/continua
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3. (...)

Disposició final
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2018;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 2.12
L‟ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

REGULADORA

DE

LA

TAXA

PER

ARTICLE 4
Modificació de l‟article 4, incloent un nou apartat g) i incloent un nou títol previ a
l‟article, que passen a tenir el redactat següent:
“Supòsits de no subjecció
ARTICLE 4
“No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa:
(...)
g) Els vehicles que disposin de l‟etiqueta ambiental 0“Zero emissions” emesa per la
Direcció General de Trànsit (DGT) i la portin visible al parabrises del vehicle.”

Disposició final
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2018;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

…/continua
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L‟OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
PER EXERCICI DEL COMERÇ

Disposició transitòria
Modificació de la Disposició Transitòria, que passa a tenir el redactat següent:
“Amb vigència exclusiva per l’exercici 2019, es redueixen a la meitat els percentatges fixats
als apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.7 de l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal”
Disposició final
Modificació Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de ..........de 2018;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER L‟ELABORACIÓ
D‟INFORMES
D‟ARRELAMENT
SOCIAL,
D‟INTEGRACIÓ
SOCIAL,
DE
REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA
Títol
Modificació del Títol que passa a tenir el redactat següent:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER L‟ELABORACIÓ
DE DOCUMENTS PROPOSTA D‟INFORMES D‟ARRELAMENT SOCIAL, D‟INTEGRACIÓ
SOCIAL, D‟ADEQUACIÓ DE L‟HABITATGE PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I
RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.”
Disposició General
ARTICLE 1
Modificació de l‟article 1, “Disposició General” que passa a tenir el redactat següent:
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“A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20 de la Llei reguladora de les hisendes
locals i de conformitat amb el que es disposa als articles del 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’elaboració de documents proposta d’informes
d’arrelament social, i d’integració social, d’adequació de l’habitatge per reagrupament
familiar i de renovació de permís de residència que es regirà per aquesta ordenança.”

Fet imposable
ARTICLE 2
Modificació de l‟article 2 “Fet imposable”, que passa a tenir el redactat següent:
“Elaboració dels documents proposta d‟informes
El fet imposable de la taxa és determinat per la realització de l’activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la tramitació dels documents proposta d‟informes que
s’expedeixin des de la Regidoria de Benestar Social.
La realització de les activitats administratives que constitueixen el fet imposable són les
següents:
a) Documents proposta d‟Informes d’arrelament i integració social
b) Documents proposta d‟Informe municipal d’adequació de l’habitatge per
reagrupament familiar incloses renovacions
Supòsits de no subjecció
El subjecte passiu no estarà subjecte al pagament de la taxa d’emissió d’un nou document
proposta de l’informe d’arrelament o d’integració social, quan s’hagi emès un document
proposta amb resultat positiu a la ciutat de L’Hospitalet dins del termini d’1 any des de la
data de l’emissió del primer document proposta.”

Obligació de contribuir (meritació)
ARTICLE 3
Modificació de l‟article 3 “Obligació de contribuir (meritació)”, per tal de modificar el
fet imposable de la taxa, que passa a tenir el redactat següent:

…/continua
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“L’obligació de contribuir neix en la realització de l’activitat administrativa, el subjecte passiu
estarà obligat a autoliquidar la taxa en el moment de sol·licitar-la.
Quan per causa no imputable al subjecte passiu, l’activitat administrativa no es realitzi, serà
procedent la devolució de l’import corresponent.”
Subjecte passiu
ARTICLE 4
Modificació de l‟article 4 “Subjecte passiu”, que passa a tenir el redactat següent:
“Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que sol·licitin la realització de l’activitat administrativa.”
Tarifes
ARTICLE 6
Modificació de l‟article 6 “Tarifes” per tal d‟establir unes diferents tarifes i reduïdes,
que passa a tenir el redactat següent:
“Tarifes per l‟elaboració de documents proposta d‟informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifa

Euros

1. Documents proposta d’Informe d’arrelament i integració 37
social.
2. Document proposta d’Informe d’adequació de 55
l’habitatge per reagrupament familiar, incloses
renovacions. Per document proposta

Normes de gestió i recaptació
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Acord de Ple Núm.: [14]U060201/00160
Full: 16/17

Reg.Expedients núm.: 22165/2018
[Secció de Gestió Tributària]

ARTICLE 7
Modificació de l‟article 7 “Normes de gestió i recaptació”, que passa a tenir el redactat
següent :
“Els subjectes passius de la taxa abonaran la tarifa en el moment de sol·licitar la realització
de l’activitat administrativa en cadascun dels establiments en els quals es prestin o portin a
terme, mitjançant la corresponent autoliquidació, a presentar junt amb la sol·licitud que iniciï
l’expedient respectiu.”

Disposició transitòria
Modificació de la Disposició Transitòria, que passa a tenir el redactat següent:
“Amb relació a les taxes establertes en aquesta ordenança per l’elaboració de documents
proposta d’informes, la seva vigència i aplicació es mantindrà mentre que la realització de
l’activitat administrativa que constitueixen el fet imposable es realitzi mitjançant gestió directa
per l’Administració.”

Disposició final
Modificació de la Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:

Disposició final
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2018;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en un
diari dels de més difusió de la província, a la web de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones
interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
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TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública i PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona els acords definitius, i el text íntegre de les modificacions de les
ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2019 i tindran vigència
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

Manuel Brinquis Pérez

