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Annex
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2020 I SEGÜENTS
(EXPEDIENT N641/2019/000006)

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
Es modifica l'apartat 2 de l'Article 5è. Subjecte passiu.
2.- El que es disposa en l'apartat anterior serà d'aplicació sense perjudici de la facultat del
subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret
comú.
Les administracions públiques i els ens o organismes gestors a que es refereix l'apartat anterior
repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en aquells què, sense
reunir la condició de subjectes passius del mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus
béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest
efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui
a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari
del dret d'ús. El que disposa aquest paràgraf no serà d'aplicació en el supòsit de lloguer
d'immobles d'ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica.

Es modifica l'apartat 3 de l'Article 5è. Subjecte passiu.
3.- L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d’un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta circumstància
impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars, es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de
la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al
padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit
fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l'impost de l'exercici immediatament posterior i
es mantindran en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb el que es preveu a l’article 35.6 de la llei General
Tributària en els supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix
pressupòsit d’una obligació.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic
matrimonial de societat legal de guanys.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin
quotes líquides d'import inferior als mínims establerts en aquesta ordenança.
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Es modifica parcialment l'Article 8è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà el 0,610 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana, el
0,982 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica i el 1,3 per cent quan es tracti de
béns de característiques especials, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen més
avall.
Als efectes de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, en funció
dels usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de béns
immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual
seran d’aplicació els usos incrementats.
Aquests tipus només s’aplicaran al 10% dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tingui
major valor cadastral.

ÚS

CODI

Comercial
Oficines
Industrial

C
O
I

VALOR CAD. MÍNIM

175.000 euros
634.000 euros
1.218.000 euros

TIPUS

1,094%
1,10%
1,10%

Es modifica l'apartat 4 de l'Article 11è. Bonificacions
4. Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de
família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació en la
quota íntegra del mateix, respecte a l'immoble que constitueixi la residència habitual de la
família, segons el següent detall:
- 90% si l’immoble de que es tracti té un valor cadastral de fins 72.114 euros.
- 65% si l’immoble té un valor cadastral entre 72.115 i 103.020 euros.
- 45% si l’immoble té un valor cadastral entre 103.021 i 164.832 euros.
- 20% si l’immoble té un valor cadastral de més de 164.832 euros.
S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró
municipal d'habitants.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent
documentació:
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de
família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que
les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
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En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas,
a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al
municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una
vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment
d’aquest.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la
quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la
seva condició de titular de família nombrosa.
Les bonificacions establertes en els números 2 i 4 no són acumulables. Quan per un mateix
exercici i subjecte passiu concorrin els requisits per al seu gaudi, s'aplicarà la bonificació de
major quantia.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Es modifiquen els apartats 4, 5 i 6 de l'Article 6è. Bonificacions i reduccions.
4.- A l'empara del que disposa l'article 88.2.b) del text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d'una
bonificació en la quota tributària els subjectes passius que tributin per quota i hagin incrementat
com a mínim en el 10'% la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb un mínim d'un
treballador amb contracte indefinit afectes al conjunt d'activitats desenvolupades en el municipi
durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació en relació al
període anterior a aquell.
Aquesta bonificació només s'aplicarà en el cas que les persones contractades estiguin en
situació d’atur i siguin residents en el municipi de Sant Boi. El percentatge a aplicar serà del
30% en l’import de la quota, llevat que es contractin dones en situació d’atur, cas en el qual el
percentatge serà del 50% en l’import de la quota.
Per calcular la mitjana de plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte
indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà
el resultat pels dies de duració del període, o per 365 si és d’un any, amb les següents
especialitats:
a)
En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent a la situació conjunta de les empreses afectades
abans i després de l’operació.
b)
En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no
es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c)
Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar les bonificacions previstes en el
número 1 d’aquest article i s'haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l'any en el qual és
d'aplicació, juntament amb la documentació acreditativa següent:
- Llistat de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant el dos
exercicis immediatament anteriors a l'exercici pel qual es demana la bonificació, indicant el nom
i cognoms, NIF/NIE, número de la Seguretat Social, data d'inici de la prestació de serveis amb
contracte indefinit, si escau, data de baixa, i adreça del centre de treball on presten el servei
cadascun dels treballadors. Aquesta llista s'ha de presentar en un full de càlcul tipus excel.
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- Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de
compte de cotització de l'empresa dels dos exercicis immediatament anteriors a l'exercici pel
qual es demana la bonificació. Aquest document ha d'estar expedit en l'exercici que se sol·licita
la bonificació.
L'acord de concessió inclourà, si s'escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que
integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
5.- A l'empara del que disposa l'article 88.2.c) del text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació del 50% en la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal que
utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o
sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que
permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
Es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables les contemplades i
definides com a tals en el Pla de foment d’Energia Renovables.
•
Centrals hidroelèctriques amb potència igual o inferior a 50 MW.
•
Instal·lacions destinades a l’aprofitament de l’energia eòlica.
•
Instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la biomasa, entesa aquesta com
el conjunt de matèria orgànica procedent dels residus d’activitats agrícoles i forestals; dels
subproductes d’indústries agrícoles i forestals; i, de cultius energètics.
•
Plantes pel tractament de residus biodegradables procedents d’explotacions
ramaderes, d’estacions depuradores d’aigües residuals, d’efluents industrials o de residus
sòlids urbans per la seva transformació en biogàs.
•
Plantes de tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per la seva
transformació en biocarburants (bioetanol o biodiesel).
•
Instal·lacions per l’aprofitament tèrmic de l’energia solar.
•
Instal·lacions per l’aprofitament elèctric de l’energia solar.
•
Plantes pel tractament dels residus sòlids urbans.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar cada any dintre del primer
trimestre de l'exercici posterior al de la seva aplicació, juntament amb la documentació
acreditativa. L’atorgament d’aquesta bonificació requerirà informe favorable del servei de Medi
Ambient i Agricultura i s’aplicarà en el període següent a aquell en què hagi tingut lloc la
instal·lació. La seva quantia no podrà excedir el 50% del pressupost de l'obra o instal·lació o,
en el seu cas, de la part del pressupost que correspongui a les instal·lacions objecte d'aquesta
bonificació.
L'acord de concessió inclourà, si s'escau, la quantia de la quota tributària a retornar, que en cap
cas tindrà la consideració d'ingrés indegut.
6.- A l'empara del que disposa l'article 88.2.c) del text refòs de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una bonificació del
30% de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal que estableixin un pla de
transport per a llurs treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia i les emissions
causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar la utilització dels mitjans de transport més
eficients, com el transport col·lectiu i el compartit.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de
l'exercici posterior al de la seva aplicació, juntament amb la documentació acreditativa (pla de
transport i factures del cost del servei). L'acord de concessió inclourà, si s'escau, la quantia de la
quota tributària a retornar, que en cap cas tindrà la consideració d'ingrés indegut.
Les bonificacions previstes en els números 5 i 6 ’aplicaran a la quota resultant d’aplicar, en el
seu cas, les bonificacions previstes en els números 1 i 4 d'aquest article.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Es modifica la lletra e) de l'apartat 1 de l'Article 4t.
e) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als
quals s'aplicarà l'exempció, mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera
persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
100.
Per poder gaudir de l'exempció a què es refereix l'apartat anterior, els interessats hauran
d'aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per
l'òrgan competent.
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s'adjuntarà a la sol·licitud una
manifestació signada pel titular del vehicle on s'especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix
o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat
amb el que preveu l'article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s'iniciarà el
procediment sancionador de conformitat amb l'Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret púlbic.
Les exempcions previstes en aquesta lletra no resultaran aplicables als subjectes passius
beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.

Es modifica l'apartat 4 de l'Article 4t.
4. Gaudiran d’una bonificació del 75% en la quota de l’impost els vehicles elèctrics o híbrids,
amb excepció dels vehicles Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) els qual són vehicles híbrids
en que el motor elèctric funciona amb voltatge inferior a 60V.
També gaudiran d'una bonificació del 75% en la quota de l'impost els vehicles que utilitzin com
a combustible biogas, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals.
La bonificació prevista en aquest número tindrà caràcter pregat i s'aplicarà en el període
següent a aquell en què hagi tingut lloc l'adquisició i/o adaptació del vehicle. S'haurà de
sol·licitar abans del 31 de gener de l'exercici en què hagi de tenir efectes, i el seu atorgament
requerirà informe favorable de l'àrea d'actuació de Medi ambient.
Per gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’acreditar la propietat del vehicle i les
característiques del mateix que donen dret a la bonificació. L’acreditació tindrà lloc mitjançant
còpia de la fitxa tècnica del vehicle o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
L'apartat 1 de l'article 5è.Gestió, quedat redactat:
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la comunicació prèvia o
declaració responsable o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara la
dita llicència preceptiva o no s’hagi presentat comunicació prèvia o declaració
responsable, s'iniciï la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació
provisional a compte, determinant la base imposable en funció de les seves
característiques i estimació del seu cost d’execució material, prenent com a referència
els mòduls de valoració unitària d’obres segons usos i tipologies que, s’estableixen a
l’annex d’aquesta ordenança. Tanmateix s’adoptarà el pressupost presentat per
l’interessat si és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels referits mòduls.
Aquest pressupost ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent, quan
això constitueixi un requisit preceptiu.
Es modifica l'annex d'aquesta ordenança, que queda redactat:
Valors dels mòduls de cost d'execució material per metre quadrat de superfície
construïda, en funció dels usos i les qualitats de l'edificació:
En el cas d’obres, pel present exercici s’estableix un mòdul bàsic de 639,60€/m².
La base imposable es calcularà a partir del mòdul bàsic aplicat a la superfície construïda o reformada,
afectat d’un coeficient (K) segons l’ús predominant de l’edifici que a continuació es detalla:

ÚS PREDOMINANT DE L'EDIFICI
1.- Edificis plurifamiliars
2.- Habitatges unifamiliars
3.- Comercial o oficines
4.- Hosteleria, restauració i sanitari
5.- Cultural, religiós i docent
6.- Industrial
7.- Esportiu
8.- Recreatiu i Espectacles (inclosos
esportius)
9.- Garatge o locals amb baix nivell
d'instal·lacions o acabats

TIPOLOGIA
a) Aïllats
b) Entre mitgeres o en illa tancada
a) Aïllats
b) Entre mitgeres o en illa tancada
En edifici exclusiu
En edifici exclusiu
En edifici exclusiu
a) Aïllada
b) Entre mitgeres o en illa tancada
a) A l'aire lliure (incloses les pistes)
b) Cobert en edifici exclusiu
a) A l'aire lliure (incloses les pistes)
b) Cobert en edifici exclusiu
En edifici exclusiu

K
1,15
1,00
1,35
1,10
1,25
1,20
1,30
0,70
0,65
0,15
0,85
0,25
0,90
0,45

Regles per a l'aplicació de la taula anterior:
a) Per als usos (del 3 al 9) esmentats que no estiguin en edifici exclusiu, encara que
predominin, s'aplicarà el mòdul corresponent a la resta de l'edifici llevat que aquests
usos tinguin més de 500 m2.; en aquest cas s'aplicarà el mòdul corresponent a cada
part de l'edifici.
b) A les superfícies sense distribuir o amb baix nivell d'instal·lacions o d'acabats com
garatges, locals comercials, golfes, etc. incloses en un edifici d'altre ús i a les
edificacions auxiliars, s'aplicarà la meitat del mòdul corresponent a la resta de l'edifici o
a l'edificació principal, respectivament, llevat que siguin superiors a 500 m2. En aquest
cas s'aplicarà el mòdul corresponent a cada part de l'edifici.
c) A les obres de gran rehabilitació o rehabilitació integral d'edificis s'aplicaran els
mòduls anteriors dividits per 2.
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d) Als efectes d'aplicació de les regles anteriors es considera superfície construïda la
corresponent a cada planta de l'edifici compresa entre els tancaments exteriors.
S'inclouen els cossos sortints semi-tancats, es comptaran en un 50% de la seva
superfície els cossos sortints oberts i els porxos i s'exclouen els patis interiors
d'il·luminació i ventilació i les terrasses o terrats descoberts.
Es considera superfície afectada la superfície útil completa de les dependències o
peces en les que es facin les reformes. Per a les reformes en elements verticals com
les parets o façanes la superfície afectada serà la real d'aquest element.
e) A les obres de reforma interior de locals, habitatges o espais comuns que
modifiquen la distribució sense afectar o afectant puntualment l’estructura de l’edifici,
s'aplicaran els mòduls dividits per 3 a les superfícies afectades.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS I INSPECCIONS.

Es modifica el redactat de l'apartat 5.1 corresponent al punt 5 de l'Annex
5.1. Control inicial de comprovació d'activitats:
Els costos generats per la visita de control inicial de les activitats a realitzar, d’ofici o a
instància de part, establert en Llei 20/2009 o d’altra normativa que sigui d’aplicació estan
inclosos en el concepte general de liquidació que es fa en el moment de la sol·licitud de
l'autorització, llicència, comunicació o en declaració responsable.
A partir de la segona visita de comprovació, en haver estat desfavorable es resultat de la
primera, la quota de la visita de comprovació es calcularà a raó d’una quantia fixa de 41,10
euros més 52,80 euros per cada hora que duri la inspecció i desplaçaments.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TAXA
PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIALS.

PER

Es modifica l'article 3r. Actes no subjectes
No seran objecte de gravamen la prestació de serveis especials per la policia local, amb motiu
de la celebració d'actes culturals, benèfics, patriòtics o polítics, els actes que compleixin els dos
requisits següents:
- Que els esmentats actes no tinguin caràcter lucratiu.
- Que l'entitat o persona jurídica que els sol·liciti estigui constituïda sense afany de lucre.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI
PÚBLIC I PER LA TRAMITACIÓ DE LES PRECEPTIVES AUTORITZACIONS.
Es modifica l'apartat IV de l'article 6è. Quota tributària
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IV.- En els casos d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'exercici d'activitats
comercials en carrers adjacents als mercats i en els emplaçaments destinats per aquest
Ajuntament a aquest efecte, per part dels venedors ambulants:
IV.1.- En el cas de la taxa per ocupació de la via pública:
a) Parades de venda als mercats no sedentaris, sigui quin sigui el producte,
....................................................................................................2,83 euros/m.lineal/dia
b) Parades de venda en la diada de la carxofada .........................6,70 euros/m.lineal/dia
c) Parades de venda al Mercat de Pagès del Parc Agrari del
Baix Llobregat ..........................................................................2,27 euros/m.lineal/dia
d) Ocupacions puntuals de productes de temporada a l'entorn del mercat no
sedentari ...................................................................................... 10,00 euros/parada/dia
e) Ocupació puntual per la venda o intercanvi de productes de segona ma o artesania
per part de particulars a l'entorn del mercat no sedentari. Màxim 3 cops a l'any per
sol·licitant ...................................................................................... 10,00 euros/parada/dia
f) Emissió duplicat carnet dels titulars dels mercats no sedentaris per pèrdua,
sostracció i canvis per variacions a sol·licitud del titular e la llicència.......... 15,10 euros

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA TAXA PER
ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES
PÚBLIQUES I ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS EN ZONES REGULADES
MITJANÇANT PARQUÍMETRES.
Es modifica l'article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària serà la que s’estableix a continuació:
A) TARIFA GENERAL
La quota tributària corresponent a totes les places d’estacionament regulades amb
parquímetres, durant l’horari de funcionament de la zona blava (de 9 a 13:30h. i de 16:30 a
20:00h., de dilluns a dissabtes no festius, tots els mesos de l’any, excepte l’agost), serà la que
resulti d’aplicar les següents tarifes:
a) per l'estacionament del vehicle a les zones reservades per un
període mínim de 10 minuts ................................................................................... 0,05
b) per cada fracció de 3 minuts, a partir dels 10 minuts i fins els 60 minuts ............... 0,05
c) per cada fracció de 5 minuts, a partir dels 60 minuts i fins els 120 minuts ............. 0,05
d) per cada fracció de 3 minuts, a partir dels 120 minuts i fins els 160 minuts ........... 0,05
Per al càlcul de la taxa es pren com a base el temps que s'utilitza per a l'estacionament regulat,
amb el màxim autoritzat de 160 minuts, i la fracció mínima de 10 minuts.
B) TARIFA PERSONES RESIDENTS
En el cas de persones residents en els trams de carrer amb places de zona blava, sempre que
estiguin degudament identificades amb les targetes-resident lliurades per l’Ajuntament de Sant
Boi, les condicions d’ús són les següents:
a) entre les 9:00 i les 10:00h. i entre les 19:00 i les 20:00h., l’estacionament serà gratuït.
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b) entre les 10:00 i les 13:30h. i entre les 16:30 i les 19:00h., la quota tributària serà la que
resulti d'aplicar les següents tarifes:
a) per l'estacionament del vehicle a les zones reservades per un
període mínim de 10 minuts ................................................................................. 0,025
b) per cada fracció de 3 minuts, a partir dels 10 minuts i fins els 60 minuts........ 0,025
c) per cada fracció de 5 minuts, a partir dels 60 minuts i fins els 120 minuts ...... 0,025
d) per cada fracció de 3 minuts, a partir dels 120 minuts i fins els 160 minuts.... 0,025
Per al càlcul de la taxa es pren com a base el temps que s'utilitza per a l'estacionament regulat,
amb el màxim autoritzat de 160 minuts, i la fracció mínima de 10 minuts.
Les targetes-residents identificaran les zones on els residents podran gaudir d’aquestes
condicions avantatjoses.

C) TARIFA PLAÇA AJUNTAMENT
Durant els 30 primers minuts, l'estacionament a la zona blava situada al tram de carrer de
l'avinguda Marià Girona amb la Plaça de l'Ajuntament, serà gratuït. Passat aquest termini seran
d'aplicació les tarifes anteriors.

D) TARIFA VEHICLES "0 EMISSIONS"
Els vehicles elèctrics i híbrids endollables, degudament identificats amb el distintiu ambiental "0
emisiones" expedit per la Dirección General de Tráfico, l'estacionament serà gratuït, en el cas
que obtinguin el corresponent comprovant horari de "tarifa 0" al parquímetre per un temps
màxim autoritzat també establert a aquest mateix apartat.

E) TARIFA "VEHICLES ECOLÒGICS"
Els vehicles híbrids i propulsats per combustibles alternatius, degudament identificats amb la
targeta de "Vehicle ecològic" lliurada per l'Ajuntament de Sant Boi, la quota tributària serà la
que resulti d'aplicar les següents tarifes (de 9 a 13:30h. i de 16:30 a 20:00h., de dilluns a
dissabtes no festius, tots els mesos de l’any, excepte l’agost):
a) per l'estacionament del vehicle a les zones reservades per un
període mínim de 10 minuts ................................................................................. 0,025
b) per cada fracció de 3 minuts, a partir dels 10 minuts i fins els 60 minuts........ 0,025
c) per cada fracció de 5 minuts, a partir dels 60 minuts i fins els 120 minuts ...... 0,025
d) per cada fracció de 3 minuts, a partir dels 120 minuts i fins els 160 minuts.... 0,025
Caldrà que obtinguin el corresponent comprovant horari a "tarifa ECO" al parquímetre. La
quota tributària per a vehicle ecològic no serà acumulable a la quota tributària per a residents.
L'Ajuntament de Sant Boi expedirà la targeta "Vehicle ecològic" a tots els vehicles subjectes a
l'Impost de vehicles de tracció mecànica del municipi que disposin de distintiu ambiental "ECO"
expedit per la Dirección General de Tráfico a excepció dels vehicles propulsats per gas liquat
del petroli (GLP) i dels vehicles Mild HYbrid Electric Vehicle (MHEV) els quals són vehicles
híbrids en que el motor elèctric funciona amb voltatge inferior a 60V.
F) En el cas d'ocupació de zones blaves amb motiu d'obres d’interès particular per vehicles de
tracció mecànica o altres elements:
Per cada hora fins un màxim de 8 hores ....................................................................... 0,90
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G) En el cas d'ocupació de zones blaves mitjançant containers:
- tarifa per dies: (containers, bastides i similars)
Per cada dia d’ocupació....................................................................................... 7,80
En els anteriors casos (vehicles/containers) no s'exigirà la taxa prevista per l'ocupació de
l'ordenança reguladora corresponent.
H) Els establiments ubicats en la zona d’influència de la zona blava, podran adquirir vals de
descompte per als seus usuaris.
- Tarifa per cada lot de 20 vals de 30 minuts....................................................... 6,40
I) Amb motiu de les especials característiques de baixa densitat comercial i de limitada oferta
d’aparcament a la via pública a l’entorn dels carrers Torras i Bages i Carles Martí i Vilà (sector
inferior), la tarifa pels empleats dels establiments ubicats en aquestes zones, sempre que
estiguin degudament identificats per targetes lliurades per l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, serà:
a) Per tot el període comprés entre les 9:00 i les 13:30h. ................................... 1,80
b) Per tot el període comprés entre les 16:30 i les 20:00h .................................. 1,30
J) La tarifa per l’anul·lació de denúncies exclusivament en el cas d’haver excedit del temps del
tiquet, i només dins de l’hora següent a la formulació de denúncia, serà de 3,15 euros.
Les denúncies formulades per manca de tiquet no es poden anul·lar.
2. No s'exigirà el pagament d'aquesta taxa per l'estacionament dels vehicles següents:
a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que estiguin destinats directament i
exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin
realitzant els esmentats serveis i així ho puguin acreditar.
b) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària de la Seguretat Social o la Creu Roja, i les
ambulàncies, sempre que aquests vehicles es trobin prestant serveis.
c) Els vehicles de persones amb discapacitat degudament identificats.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25 REGULADORA DE LA TAXA PER
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS.
Es modifica l'article 4t. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que es prestin.
Respecte al supòsit previst en l’article anterior tindran aquesta consideració, ja sigui a títol de
propietari, usufructuari, arrendatari, precari o qualsevol altre títol dels locals, establiments,
oficines i serveis de tot tipus, públics i privats situats en els llocs, places, carrers o vies
públiques en què el servei es realitzi.
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals, el
qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei, d'acord amb l'article 36.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
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2. A aquests efectes, els titulars d'activitats que generin residus comercials o industrials
assimilables als municipals que tinguin contractat amb un transportista privat autoritzat, per
l'Agència de Residus de Catalunya, la recollida i transport d'alguna o la totalitat de les fraccions
residuals generades per l'activitat corresponent, vindran obligats a acreditar aquesta
circumstància davant l'Ajuntament en el termini establert en l'article que regula les normes de
gestió específiques de la taxa. Cas que no es porti a terme aquest acreditament en el termini
indicat, l'Ajuntament considerarà que el titular de l'activitat generadora d'aquests residus
comercials i industrials assimilables als municipals s'acull al sistema de recollida i transport que
té establert la Corporació i, per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
Es modifica el Grup E de l'apartat a) de l'article 6è. Quota tributària
Grup E. Generadors d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre 228,90 euros
Compren les següents activitats:
561/562 Bars, bars-restaurants i restaurants, cafeteries, orxateries, gelateries,
caterings i assimilables
563 Establiments de begudes
8531Centres educatius
854 Col·legis majors i residències d’estudiants
861 Hospitals i centres sanitaris
879 Assistència i serveis socials
En el supòsit de no ser possible l’assimilació de l’activitat a la classificació esmentada, es
considerarà que es troba dins el Grup A.
La taxa es liquida per cada unitat de local o establiment. Es prendrà com a unitat de local o
establiment, la que figuri en el Cadastre Immobiliari. A aquests efectes, es determinen les
següents regles per als supòsits de concurrència d'activitats:
a) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o establiment del
mateix subjecte passiu, determina que els metres quadrats declarats a cadascuna d'elles
s'agruparan a l'activitat econòmica principal que tingui la quota tributària més alta.
b) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o establiment de
diversos subjectes passius, determina que els metres quadrats declarats a cadascuna d'elles
s'agruparan a l'activitat econòmica principal. La liquidació es girarà al propietari del local que
estarà obligat a satisfer-la, en la seva totalitat. Aquest pot repercutir la quota amb la resta dels
titulars de les activitats econòmiques que es desenvolupen en el local o establiment de
referència. La resta de titulars de les activitats econòmiques estan solidàriament obligats
davant l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al pagament d'aquest dèbit.
En els casos en què s’acrediti l’existència d’un establiment principal i d’establiments auxiliars a
l’activitat principal, les dependències auxiliars tributaran segons el Grup A, llevat que aquestes
dependències auxiliars siguin oficines, cas en el qual tributaran segons el Grup B.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 REGULADORA DE LA TAXA PER LA GESTIÓ
I MANTENIMENT DELS MERCATS MUNICIPALS.
Es modifica l'apartat 2 de l'article 6è. Quota tributària
2.- Mercat municipal La Muntanyeta:

-

per cada 1% del percentatge de repartiment de les parades, local comercial 4 i parades
exteriors: 133,93 euros per trimestre.
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-

per cada 1% del percentatge de repartiment dels magatzems: 37,66 euros per
trimestre.
per cada 1% del percentatge de repartiment dels aparcaments: 86,72 euros per
trimestre.
quantitat fixa trimestral local 2: 1.433,61 euros per trimestre.
quantitat fixa trimestral local 3: 2.874,11 euros per trimestre.
quantitat fixa trimestral local 5: 5.960,88 euros per trimestre.

No participa d’aquesta taxa el local número 1, la recaptació de les despeses del qual es realitza
segons les condicions de contractació establertes amb l’Ajuntament.

