AJUNTAMENT DE CALDERS
38-2019
EXP. 218/2019

-

Modificar la bonificació referent a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, que quedarà redactat de la manera
següent:

“Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles
destinats a habitatge, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la
instal·lació. La bonificació serà d’aplicació només a aquells habitatges en els que
aquestes instal·lacions representin una potència instal·lada major o igual al 30% de la
potència elèctrica contractada.
L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a que les instal·lacions per a la
producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per
l’administració competent.
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres mesos
posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i
d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament de l’energia solar tèrmica
o elèctrica.
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa
específica en la matèria.”
Ordenança fiscal núm. 4 referent a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
-

Suprimir l’últim paràgraf de l’article 6.2, per eliminar el termini de sis mesos
prorrogables a fins a un any (article 6.2) per sol·licitar la bonificació del 60% de la
quota de l’impost, en la transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de
drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del
causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus
descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de
primer grau i adoptants.
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Modificar el tipus de gravamen de 0,74 a 0,77 (article 7.2)

CVE 2019036015

-

Data 25-10-2019

Ordenança fiscal núm. 1 referent a l’impost de béns immobles.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

B

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que
l’ajuntament en sessió del Ple de data 21 d’octubre ha aprovat amb el quòrum legalment
exigible, entre d’altres, els acords següents:

A

ANUNCI
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Ordenança fiscal núm. 5 referent a l’impost de construccions.
Modificar l’aparat c) de l’article 6.1 referent a una bonificació d’obres en sòl no
urbanitzable, que quedarà redactat de la manera següent:

-

Modificar el mòdul bàsic del COAC el qual serveix per calcular l’autoliquidació
provisional de l’impost, llevat que el pressupost presentat per l’interessat sigui d’un
import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, que passa a ser de 504
euros/m2.

Ordenança fiscal núm. 10 referent a la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
-

Afegir en l’article 2 referent al fet imposable, l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb parades, casetes, vehicle.

-

Substituir la quota de l’article 6 (96,87 euros/any), per la de 10 euros/any per cada
metre quadrat.

Ordenança fiscal núm. 19 referent a la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Afegir les quotes de nova escolarització 35,00 euros/setmanal i servei de
menjador esporàdic 6,80 euros/dia.

-

Incrementar el servei de monitoratge dels lactants de 2,90 euros a 3,00 euros.

B

-

Pàg. 2-3

“Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions,
instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia solar. La bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució
material, que es presentarà de forma desglossada, corresponent a la instal·lació amb
energia solar, sempre que aquestes actuacions no es realitzin als immobles
obligatòriament per prescripció legal. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà
condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.
Aquesta bonificació serà concedida per l’òrgan que atorgui la llicència.”

CVE 2019036015

Introduir la bonificació potestativa següent:

Data 25-10-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Bonificació del 80% quan es tracti d’obres que afectin als volums identificats en el pla
especial de masies i cases rurals com a volums recuperables, per tant a excepció feta
dels volums identificats en el mateix planejament urbanístic, com a no utilitzables.

https://bop.diba.cat

A

-
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Ordenança fiscal núm. 21 referent a la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals.

Ordenança fiscal núm. 30 referent a la taxa pera la utilització dels serveis o pràctica de
les activitats del casal o centre cívic.
-

Incrementar les tarifes dels servies que es diran en 1 euro:
Pilates, patinatge, dansa, dansa adults, escola de trail, judo, pintura: 17 euros
mensuals.
Anglès i repàs escolar: 11 euros mensuals.
Reis a casa: 16 euros.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades
estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des
de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.

https://bop.diba.cat

140,00
230,00
280,00
440,00
540,00
490,00
640,00
1.000,00
180,00

Pàg. 3-3

Petits Tallers
Botigues, comerços
Casa rural (-10 places)
Casa rural (+10 places)
Casa rural (+25 places)
Bar
Rest. Hotels amb contenidors
Cases de colònies
Local industrial + 3 treballadors
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110,00
30,00

Data 25-10-2019

Habitatges
Manteniment

A

Reducció en els termes següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

L’alcalde, Eduard Sànchez Campoy
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