ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2022

EL secretari interventor informa favorablement a aquesta proposta.
Per tot això es proposa:
Primer.- Desestimar les al·legacions i aprovar per a l’exercici 2022 i següents la
modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen junt amb els
elements de determinació necessària per l’Ajuntament.
Ordenança fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 5
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Ordenança fiscal núm. 11
Ordenança fiscal núm. 13

Reguladora de l'impost sobre bens immobles
Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i
obres
Reguladora de la Taxa de Llicències Urbanístiques
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius i
el lloguer d’espais

CVE 202110157062

Aquestes al·legacions han de ser desestimades perquè es considera que s’ha
complert amb la legalitat i transparència exigible tant a la convocatòria del ple com a la
tramitació de la modificació de les ordenances fiscals.

Data 31-12-2021

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, s’ha presentat una
al·legació per part de Anna Pascual Roca, portaveu del GM Junts per la Palma, amb
data 23 de desembre de 2021.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“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, l’article i
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 10 de novembre aprovà provisionalment la modificació d’Ordenances
fiscals per a l’any 2022.

A

El dia 29 de desembre el ple de l’ajuntament, per majoria absoluta, ha pres el següent
acord:
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Segon.- Aprovar per a l’exercici 2022 i següents els elements, que es modifiquen en
relació al 2021, de determinació necessària i els preceptes modificats, beneficis fiscals
potestatius, coeficients aprovats següents:

4. S’aplicarà un tipus del 1 % al 10% dels bens immobles d’ús industrial de valor
cadastral més elevat.
5. 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.
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
[....] 5.- S’estableix una bonificació de del 95% de la quota íntegra a favor dels
immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal d’acord amb allò previst a l’article 74, apartat 2
quáter de RDL 2/2004, de 5 de març.

Ordenança fiscal núm. 3

Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Article 6.- 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 2,00 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
A) Turismes
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3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 0’85 per cent.
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2. El tipus de gravamen serà el 0’84 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0’5 per
cent quan es tracti de béns rústics.

Data 31-12-2021

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 7.- Determinació de la quota i els tipus impositius
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A

Reguladora de l'impost sobre bens immobles

EUR

B

Ordenança fiscal núm. 1

Ordenança fiscal núm. 5

Reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i
obres

https://bop.diba.cat
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De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
68,16
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
143,88
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
179,22
De 20 cavalls fiscals en endavant
224,00
B) Autobusos
De menys de 21 places
166,60
De 21 a 50 places
237,28
De més de 50 places
296,60
C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
84,56
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
166,60
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
237,28
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
296,60
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
35,34
De 16 a 25 cavalls fiscals
55,54
De més de 25 cavalls fiscals
166,60
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil
35,34
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
55,54
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
166,60
F) Altres vehicles
Ciclomotors
8,84
Motocicletes fins a 125 cc
8,84
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
15,14
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
30,30
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
60,58
Motocicletes de més de 1.000 cc
121,16

A

25,24

Data 31-12-2021

De menys de 8 cavalls fiscals

EUR
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Potència i classes de vehicles

1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
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Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa

de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota
de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:

Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior.
3. Quan es tracti d’obres de reforma d’elements de la construcció o de la instal·lació
destinades a complir amb la normativa sobre supressió de barres arquitectòniques, o
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb
discapacitats, s’aplicarà una bonificació sobre la quota del 90 per cent.
Aquesta bonificació és compatible amb les regulades a l’apartat anterior.
4. Quan es tracti d’obres consistents en la rehabilitació de façanes, ja sigui per la seva
restauració o per la renovació o repigmentació dels revestiments, s’aplicarà una
bonificació sobre la quota del 90 per cent.
5. S’estableix una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
6. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els apartats
precedents, s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de
l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa.

https://bop.diba.cat
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Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el
benefici fiscal.
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2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent sobre la quota de l’impost en aquelles
actuacions subjectes a aquest impost, que es duguin a terme en edificis existents i que
consisteixin en implantar sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar. Aquesta bonificació es condiciona a que els sistemes instal·lats disposin de la
corresponent homologació per part de l’Administració competent, i s’aplicarà
exclusivament sobre les partides del projecte a què es refereixi aquesta instal·lació.

Data 31-12-2021

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell
al qual correspongui la bonificació d’import superior.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.

A

a) Bonificació del 95 per cent.
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El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
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Reguladora de la Taxa de Llicències Urbanístiques

Article 7. Beneficis fiscals

Ordenança fiscal núm. 13

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius i
el lloguer d’espais

Article 1. Fonament i naturalesa
SC EP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

FET IMPOSABLE ESPECÍFIC

Utilització de les instal·lacions del pavelló
poliesporitu, amb dret d'accés a la piscina
1 MATRÍCULA
2 QUOTA MENSUAL INDIVIDUAL
3 QUOTA MENSUAL SOCI + 1 FAMILIAR
4 QUOTA MENSUAL SOCI + 2 i 3 FAMILIARS
5 QUOTA MENSUAL GENT GRAN I DISCAPACITATS
6 QUOTA MANTENIMENT
7 QUOTA ATURAT
QUOTA JUGADOR CLUBS LOCALS (FEDERAT O
8 COMPETINT)
SERVEIS
1 SERVEI TAQUILLA
2 ENTRADA PUNTUAL
3A LLOGUER PISTA MAJORS D'EDAT
3B LLOGUER PISTA MENORS D'EDAT
4 LLOGUER SALA JUNTES A PARTICULARS
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UNITAT
DE LA TARIFA

TARIFA

inscripció
mes
mes
mes
mes
trimestre
mes

30,00 €
30,00 €
50,00 €
65,00 €
11,00 €
18,00 €
19,00€

mes

22,00€

mes
accés
hora
hora
hora

3,00 €
10,00 €
50,00 €
30,00 €
6,00 €
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2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara de la present
Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora d’aqueix
impost.

Data 31-12-2021
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1. S’estableix una bonificació del 100% de la taxa quan la intervenció administrativa es
realitzi mitjançant comunicació prèvia o declaració responsable, sempre i quan
l’objecte de la llicència no requereixi de projecte o quan el pressupost de les obres
sigui inferior a 3.000,00 euros.

B

Ordenança fiscal núm. 11

A

7. S’estableix una bonificació del 100% de l’impost quan l’objecte tributari correspongui
a obres o actuacions sotmeses al règim de declaració responsable o comunicació
prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a
aquest Ajuntament i no sigui preceptiva l’elaboració d’un projecte en relació a les obres
o l’import de les obres sigui inferior a 3.000,00 euros.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

1 ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA
2 ACTIVITATS FÍSIQUES BÀSIQUES
3 Activitats esp. D'especialització 1h setmanal
4 Activitats esp. D'especialització 2h setmanal
5 CURSETS DE NATACIÓ
6 CURSETS DE NATACIÓ
7 CASALS
8 CASALS
9 MENJADOR CASALS
10 CASAL AVENTURA
11 SESSIONS ENTRENAMENT PERSONAL
12 LLOGUER TEMPORADA PISTA I C. FUTBOL
LLOGUER ALTRES ESPAIS MUNICIPALS
LOGUER SALA PLENS / ERMITA PARTICULARS
I ENTITATS AMB ÀNIM DE LUCRE
1
Si una o les dues persones que contreuen matrimoni
estan empadronades en aquest municipi.

hora

80,00 €

alumne/trimestr
e
alumne/trimestr
e
alumne/trimestr
e
alumne/trimestr
e
mes
quinzena
alumne matins
alumne dia
alumne/setman
a
alumne/setman
a
Alumne/sessió
hora/trimestre
dia

56,00 €
56,00 €
50,00 €
75,00 €
75,00 €
45,00 €
10,00 €
12,00 €
35,00 €
100,00 €
40,00 €
30,00 €
Sala: 100 €
Ermita: 600 €

Reducció del 50%

B

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats
esportives en les instal·lacions esportives municipals, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.

A

5,00 €
4,50 €
2,20 €
2,00 €
65,00 €
55,00 €
23,00 €
40,00 €
150,00 €

https://bop.diba.cat

accés
accés
accés
accés
abonament
abonament
abonament
abonament
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CAMP DE FUTBOL
1 LLOGUER CAMP
ACTIVITATS

40,00 €
30,00 €

CVE 202110157062

4
4
5

parit
hora

Data 31-12-2021

I ENTITATS AMB ÀNIM DE LUCRE
5 PARTITS LLIGUES
6 LLOGUER SALA AEROBIC
PISCINA
1 ENTRADA PUNTUAL ADULT
2 ENTRADA PUNTUAL MENOR 16 ANYS
3 ENTRADA PUNTUAL GENT GRAN I DISCAPACITAT
4 ENTRADA PUNTUAL A PARTIR DE LES 19H
5 ABONAMENT ADULT
6 ABONAMENT MENOR 16 ANYS
7 ABONAMENT GENT GRAN I DISCAPACITAT
8 ABONAMENT T10
9 ABONAMENT PISICINA FAMILIAR

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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La Palma de Cervelló, 30 de desembre de 2021
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L’alcalde

A

Tercer.- S’informa que contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.”
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