ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS PER A L’EXERCICI 2012

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i
de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, que hauran de regir a
partir de l’1 de gener de 2012, s’han presentat les reclamacions per persones i entitats
legítimament interessades que seguidament es detallen:
§
§
§
§
§
§

Grup municipal Partit Popular (PP).
Grup municipal Convergència i Unió (CiU).
Grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICVEUiA).
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Grup municipal Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR).
A.D. Castellnou

Atesos els següents antecedents:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2011, va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació provisional de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs municipals per a l’exercici 2012.
Segon.- El dit acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 31 d’octubre de
2011 als efectes que durant el termini de 30 dies qui tingués un interès directe o resultés
afectat pogués examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions que estimés oportunes.
Així mateix, va ser objecte de publicació en els diaris El Periodico de Catalunya i Diari de
Rubí de data 11.11.2011, i al tauler d’anuncis de la casa consistorial.
Tercer.- Durant el termini d’exposició al públic del dit acord que finalitzà el passat 7 de
desembre de 2011, s’hi han presentat al·legacions anteriorment referides, el contingut de les
quals s’explicita a continuació.
Quart.- Així mateix, de l’examen de la documentació que consta a l’expedient d’aprovació
provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012, i dels informes emesos pel
serveis responsables de cadascuna de les ordenances afectades, s’ha detectat l’existència
d’errors material i de transcripció, susceptibles de ser rectificats per l’Administració, d’acord
amb el que preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
CONTINGUT DE LES AL.LEGACIONS:
III.- CONTINGUT DE LES AL.LEGACIONS:
El contingut de les al·legacions formulades pel grup municipal Partit Popular (PP) a
l’Ajuntament de Rubí ve constituït per les següents propostes:
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans.
Ø Proposa l’atorgament de beneficis fiscals que es concreten en els següents:

•

•
•

Incrementar en un 5% la bonificació de la quota a aquells subjectes passius
que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família
nombrosa.
Incrementar en un 10% la bonificació de la quota a aquells subjectes passius
que facin aportacions a la deixalleria municipal.
Incrementar fins al 30% la bonificació de la quota a aquells subjectes passius
que facin autocompostatge.

Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles:
Ø Proposa que el tipus de gravamen de l’impost sigui de 0,85%.
Ø Proposa l’atorgament de beneficis fiscals que es concreten en els següents:
• Incrementar fins al 60% la bonificació de la quota de l’impost als immobles
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària.
• Incrementar fins al 60% la bonificació de la quota de l’impost a aquells
subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de
titulars de família nombrosa.
• L’aprovació d’una bonificació del 50% a les empreses que puguin justificar
part de la seva recollida d’escombraries efectuat per empresa privada.
• Bonificació del 90% als immobles de domini privat inclosos en el catàleg
municipal de béns a protegir.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Ø Proposa la reducció amb caràcter general del coeficient aplicable a la cinquena
categoria fiscal de les vies públiques, passant del 2,1 a l’1,90.
Ø Proposa l’establiment d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost als subjectes
passius que tinguin una renda o rendiment de l’activitat econòmica negatiu.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:
Ø Proposa el manteniment de la bonificació del 100% de la quota de l’impost per als
vehicles històrics baixant l’antiguitat mínima del vehicle de 25 anys a 20 anys i que
aquesta s’atorgui sense condicionat la concessió a la propietat o no d’una altre
vehicle i que aquesta bonificació es faci d’ofici o a petició dels subjecte passiu, sense
obligació de l’usuari a inscriure’s a cap Entitat.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal
Terrenys de Naturalesa Urbana:

reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels

Ø Proposa que la bonificació de la quota prevista per a les transmissions mortis causa,
quan es tracti de descendents o ascendents de primer grau, sigui del 90%, sense
condicionants de convivència comuna.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal. Secció Quarta: Entrada de vehicles a
través del béns de domini públic i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i
descarrega de mercaderies de qualsevol mena:
Ø Proposa que es redueixi en un 25% l’import de la tarifa prevista al punt f) Reserva
d’espais en les vies i terrenys d’ús públic emparats en llicència i que comportin la
prohibició d’estacionament (contragual)

El contingut de les al·legacions formulades pel grup municipal Convergència i Unió (CiU)
a l’Ajuntament de Rubí ve constituït per les següents propostes:
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles:
Ø Proposa que el tipus de gravamen de l’impost s’incrementi en un 4,25% respecte del
vigent per a 2011.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Ø Proposa l’establiment d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost a les
empreses que tinguin un increment de la mitjana de la plantilla de treballadors
sempre que l’increment sigui superior a un treballador.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans:
Ø Proposa que l’increment de la tarifa sigui l’equivalent a l’increment real dels costos de
tractament de residus previstos per a l’any 2012.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis a l’escola d’art
i disseny i dels tallers d’art:
Ø Proposa que l’increment aprovat inicialment es periodifiqui en dos exercicis.
Pel que fa a l’Ordenança reguladora dels preus públics de l’escola municipal de música Pere
Burés:
Ø Proposa que l’increment aprovat inicialment es periodifiqui en dos exercicis
Resta de taxes i preus públics:
Ø Proposa que l’increment se situï en el 4,25%
El contingut de les al·legacions formulades pel grup municipal Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) a l’Ajuntament de Rubí ve constituït per
les següents propostes:
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles:
Ø Proposa la congelació del tipus de gravamen.
Ø Proposa l’atorgament de beneficis fiscals que es concreten en els següents:
• Modificació de la bonificació de la quota de l’impost per als subjectes passius
que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, afegint que a més del
criteri de límit cadastral, es tingui en compte el nivell de renda.
• Equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses.
Ø Proposa l’aplicació del recàrrec del 50% de la quota líquida del tribut, en el cas
d’immobles d’ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent.

Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans:
Ø Proposa l’atorgament de beneficis fiscals que es concreten en els següents:
• Modificació de la bonificació de la quota per als subjectes passius que
ostentin la condició de titulars de família nombrosa, afegint es tingui en
compte el nivell de renda.
• Equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses.
• Modificar la bonificació per ús de la deixalleria per facilitar que se’n puguin
beneficiar els usuaris que no són propietaris de l’habitatge on viuen.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua:
Ø Proposa l’atorgament d’una bonificació del 50% per a les famílies que tenen tots els
seus membres a l’atur i ja no perceben cap ingrés.
Pel que fa a les Ordenances fiscals reguladores de taxes i preus públics
Ø Proposa l’establiment de bonificacions als subjectes passius que ostentin la condició
de famílies monoparentals per equiparar-les a les famílies nombroses.
Ø Proposa un esglaonat de bonificacions atenent el nivell de renda i les circumstàncies
personals i familiars dels sol·licitants, així com la fixació de requisits per al seu gaudi.
Respecte a subvencions:
Proposa la revisió dels criteris per atorgar les subvencions de l’IBI previstes per a persones
aturades de llarga durada per garantir que poden acollir-s’hi les famílies que ja no perceben
cap ingrés.
Proposa la incorporació al pressupost del 2012 d’una partida per poder subvencionar
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys a les famílies o persones que perdin el seu
habitatge per impagament a causa d’una situació econòmica sobrevinguda per la crisi.
El contingut de les al·legacions formulades pel grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ve constituït per les següents propostes:
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de la via pública per les
parades del mercat de venda no sedentari (mercadal):
Ø Proposa l’increment de la tarifa en un 7% en comptes del 12% aprovat inicialment.
Pel que a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en el mercat
municipal
Ø Proposa que, en relació al locals exteriors de nova creació, el canon es repercuteixi
mensual durant els anys de concessió i que aquest pagament sigui progressiu
augmentat cada any i que la concessió sigui per 25 anys en comptes dels 17 anys
proposats inicialment.
El contingut de les al·legacions formulades pel grup municipal Alternativa Ciutadana de Rubí
(ACR) ve constituït per les següents propostes:
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles:

Ø Proposa que el tipus de gravamen de l’impost s’incrementi en un 6% respecte del
vigent per a 2011 i se situï en el 0,943%.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Ø Proposa l’establiment de percentatges de bonificació esglaonats del 20% al 40% de
la quota de l’impost a les empreses que tinguin un increment de la plantilla laboral.
Pel que fa les Ordenances fiscals reguladores de les Taxes per utilització de les
dependències municipals:
Ø Proposa modificar l’increment de les tarifes i fixar-lo en un 6%.
Pel que fa l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la via
pública (grua):
Ø Proposar incrementar l’increment de les tarifes i fixar-lo en el 20%.
El contingut de les al·legacions formulades per l’A.D. Castellnou ve constituït per les
següents propostes:
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals.
Proposa l’exempció de la taxa per aquelles entitats esportives que per exigències de la
categoria esportiva en la que juguin estiguin obligades a fer-ho en pavelló.
Examinades les al·legacions presentades i, de conformitat amb la memòria elaborada per la
Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics i amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades a l’acord d’aprovació provisional de modificació
de les Ordenances Fiscals en els següents termes:
a) No admetre a tràmit les al·legacions presentades a l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques i a l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en no ser aquestes
ordenances objecte de modificació per a l’exercici 2012.
b) En relació a les al.legacions presentades pel grup municipal Partit Popular (PP):
• Estimar parcialment l’al.legació de rebaixar el tipus impositiu de l’Impost sobre
Béns Immobles, el qual queda fixat per a l’exercici 2012 en el 0,943%.
• Estimar parcialment l’al·legació d’increment de la bonificació per aportacions a la
deixalleria, prevista a l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la recollida,
tractament i eliminació d’escombraries d’origen domèstic, i acordant un
increment de la bonificació en un 5% respecte de l’aprovat inicialment.
• Estimar parcialment l’al·legació de supressió dels condicionants per gaudir de la
bonificació del 100% del l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Se
suprimeix l’obligació de tributació per un altre vehicle.
• Estimar l’al·legació presentada en relació a la tarifa per Reserva d’espais en les
vies i terrenys d’ús públic emparats en llicència i que comportin la prohibició
d’estacionament (contragual) i conseqüentment reduir aquesta tarifa un 25%.

•

Desestimar la resta d’al·legacions presentades per l’esmentat grup municipal
per les raons expressades a la memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis
Econòmics.

c) En relació a les al·legacions presentades pel grup municipal Convergència i Unió (CiU):
• Estimar parcialment l’al.legació de rebaixar el tipus impositiu de l’Impost sobre
Béns Immobles, el qual queda fixat per a l’exercici 2012 en el 0,943%.
• Desestimar la resta d’al·legacions presentades per l’esmentat grup municipal
per les raons expressades a la memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis
Econòmics.
d) En relació a les al·legacions presentades pel grup municipal Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EuiA).
• Estimar parcialment l’al.legació de rebaixar el tipus impositiu de l’Impost sobre
Béns Immobles, el qual queda fixat per a l’exercici 2012 en el 0,943%.
• Desestimar les al·legacions presentades per l’esmentat grup municipal per les
raons expressades a la memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis Econòmics.
e) En relació a les al·legacions presentades pel grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC).
• Estimar l’al·legació presentada Taxa per ocupació de la via pública per les
parades del mercat de venda no sedentari (mercadal), en relació a l’increment
de la tarifa i fixar-lo en el 7%.
• Desestimar la resta d’al·legacions presentades per l’esmentat grup municipal
per les raons expressades a la memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis
Econòmics.
f)

En relació a les al·legacions presentades pel grup municipal Alternativa Ciutadana de
Rubí (ACR)
• Estimar l’al·legació de rebaixar el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns
Immobles, el qual queda fixat per a l’exercici 2012 en el 0,943%.
• Estimar l’al·legació presentada en relació a l’increment de tarifes de les Taxes
per utilització de les dependències municipals, fixant-lo en el 6%.
• Desestimar la resta d’al·legacions presentades per l’esmentat grup municipal
per les raons expressades a la memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis
Econòmics.

g) En relació a les al·legacions presentades per l’A.D. Castellnou
• Desestimar les al·legacions presentades per la dita entitat per les raons
expressades a la memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis Econòmics.
Segon.- Introduir les modificacions en el text de les ordenances en relació a l’error de
transcripció detectat.
Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades en les
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs i l’Ordenança general dels preus públics, que
hauran de regir a partir d’1-1-2012, resulta el text definitiu que es conté en document annex.
Tercer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2012 i següents.
Quart.- Aprovar per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 6
Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 14
Ordenança Fiscal núm. 15
Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17
Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 19

Ordenança Fiscal núm. 21
Ordenança Fiscal núm. 23
Ordenança Fiscal núm. 24
Ordenança Fiscal núm. 25
Ordenança Fiscal núm. 26
Ordenança Fiscal núm. 27
Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 30
Ordenança Fiscal núm. 31
Ordenança Fiscal núm. 32
Ordenança Fiscal núm. 33

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
reguladora de la Taxa per la utilització dels espais, els
béns i la prestació de serveis de l’edifici Rubí+D
reguladora de la Taxa per la utilització dels espais, els
béns i la prestació de serveis i les visites guiades a
l’edifici del Castell-ecomuseu urbà de Rubí.
reguladora de la Taxa per la utilització dels espais del
teatre municipal La Sala.
reguladora de la Taxa per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals
reguladora de la Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal.
reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram
reguladora de les Taxes per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans.
reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat.
reguladora de la Taxa per la llicència d’autotaxi.
reguladora de la Taxa per a serveis especials de
vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes i
càrregues i descàrregues especials.
reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’inscripció al registre censal d’animals domèstics de
companyia.
Reguladora de la Taxa per la prestació del serveis del
mercat municipal i per l’aprofitament i utilització dels seus
llocs, parades, locals i molls.
reguladora de la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament
a la via pública.
reguladora de la Taxa per prestació de serveis en el
cementiri municipal.
reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
l’escola d’art i disseny i dels tallers d’art.
reguladora de la Taxa per la realització de serveis i
activitats de caràcter infantil i juvenil.
Reguladora de la Taxa pel subministrament de l’aigua
reguladora de la Taxa per la realització de tallers a l’espai
jove “Torre Bassas”
reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’inspecció sanitària dels establiments de comerç a la
menuda destinats a la producció, emmagatzematge i
comercialització d’aliments i begudes.

Ordenança Fiscal núm. 34

reguladora de la Taxa per la utilització dels espais i béns
de l’Ateneu municipal.
Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la Taxa per la utilització dels espais de la
(nova numeració núm. 35)
Biblioteca municipal.
Cinquè.- Imposar la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es detalla:
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 29
Ordenança Fiscal núm. 36

reguladora de la Taxa per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals, en relació a
l’equipament Pavelló Poliesportiu La Llana.
reguladora de la Taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor de l’empresa transportista
d’energia elèctrica.
Reguladora de la taxa per la utilització dels espais de
l’Espona, Centre de la Dansa Tradicional Catalana.

Sisè. - Publicar al Butlletí Oficial de la Província els presents acords definitius en matèria
d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici 2012, així com el text de les
mateixes.
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.
Setè.- Notificar el present acord a les persones i entitats presentadores d’al·legacions així com
a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció municipal.
Rubí, 21 de desembre de 2011
El Regidor d’Hisenda i Serveis
Econòmics

La Regidora de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Hisenda i Règim Interior

Josep M. Castro González

Neus Muñoz Hijar

