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APROVACIÓ MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2021 

 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 

dels tributs locals. 

 

Atesa la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la 

doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals 

i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la 

recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 

activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General. 

 

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àrea d'Hisenda, el Ple de 

l'Ajuntament adopta els següents 

 

A C O R D S 

 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2021 i següents la modificació 

de la següent Ordenança Fiscal: 

 

Ordenança Fiscal núm.19 

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

 

S'afegeix a l'article 6è, Quota Tributaria, apartat 4, quedant redactat de la següent forma: 

 

4.Sobre aquests imports, s'aplicarà un 50% de descompte global en compensació per les 

especials restriccions al sector de la restauració per les mesures de control del 

Covid-19. 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm.25 

Taxa per a la realització d'activitats culturals, lúdiques i similars en establiments 

municipals i utilització d'edificis municipals 



 

 

 

Es modifica l'article 5è Quota tributària, afegint l'apartat F) i les Bonificacions. 

 

F) Drets de matriculació 

 F.1) Nous inscrits           10,00 € 

 F.2) Renovació matrícula            5,00 € 

 

Per les categories A, B, C i D caldrà que la Junta de Govern Local fixi en cada cas la taxa a 

exigir, que serà com a màxim el que fixa l’ordenança. 

 

Bonificacions 

 

Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa per la realització de cursets, tallers i 

seminaris, atenent el nivell de renda personal o de la unitat familiar. 

 

Per establir les bonificacions s’aplicaran els següents criteris: 

 

1.a.- Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar 

 

S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb 

vincle familiar, aportant empadronament de convivència. 

 

Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat 

familiar i 

s’aplicarà la fórmula següent: 

 

Renda personal(*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar 

(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en 

el 

càlcul de l'IRPF. 

 

 

1.b.- Comparació de la renda personal amb el salari mínim interprofessional (SMI), resultant 

el 

percentatge de la bonificació a aplicar. 

 

Els percentatges d’aplicació són els següents: 

 

Renda personal percentatge d’aplicació 

≥ SMI 0 % 

X ≥ 75 % SMI 25 % 

X ≥ 50 % SMI 50 % 

X ≥ 25 % SMI 75 % 

X < 25 % SMI 90 % 

 

En cas de custòdia compartida el sol·licitant només podrà optar al 50% del resultat de la 

bonificació. 

En darrer lloc, els Serveis Socials Municipals valoraran, mitjançant informe, determinants 

criteris 

sociofamiliars que podran fer variar fins al 100% el percentatge d’aplicació. 

 

2.- Les sol·licituds de bonificacions es presentaran durant el període d'inscripció. 

 

3.- Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació 

següent: 

 

3.a.- Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder 

de l’Administració Pública, als únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud. 

 

En cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració 

de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen 

la unitat familiar, fotocòpia del certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o 

dels últims sis fulls salarials, tant de la persona que fa la sol·licitud com de les 

persones que conviuen amb ella. 

 

El document d’autorització contindrà el següent text: 

 

“AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la 

Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les 



 

 

obligacions tributàries, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal 

corresponent i a qualsevol altra Administració pública la documentació necessària per a aquest 

tràmit.” 

 

No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin 

rendiments del capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros 

anuals. 

 

Podran ser perceptors d’aquestes bonificacions els que visquin i estiguin empadronats a 

Montmeló i no tinguin deutes amb l’Ajuntament de Montmeló i/o amb qualsevol altra 

administració pública. 

 

Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà 

aportar un certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent. 

 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm.26 

Taxa per la prestació de serveis d'ensenyament 

 

Es modifica l'article 5è, Tarifes, apartat 1. Escola de Música: 

 

 

1. Escola de Música   

1.1.- Classe grupals no instrumentals presencial virtual 

Música en família (45 min) 18,00 € 9,00 € 

Sensibilització P3 (45 min) 18,00 € 9,00 € 

Sensibilització P4/P5 (60 min) 20,00 € 10,00 € 

Roda d’instruments (30 min) 20,00 € 10,00 € 

Lleguatge Musical (60 min) *16,5 € 16,50 € 

PACK1 Llenguatge + Roda (90 min) *31,5 € 24,00 € 

PACK2 Lleng Mus+Conjunt Instr Prim Cont (90min) *21,5 € 16,50 € 

PACK3 Lleng Mus+Agrupació (120min) *21,5 € 16,50 € 

PACK4 Lleng Mus+Cambra/Combo (90min) *26,5 € 20,25 € 

Matrícula 47,72 €  

 
 

1.2.- Classes instrumentals   

Instrument 20'. Fins 
a 18 anys 

30,00 € 

Instrument 20'. Més de 18 anys 45,00 € 

Instrument 30'. Fins a 18 anys 40,00 € 

Instrument 30'. Més de 18 anys 60,00 € 

Instrument 45'. Fins a 18 anys 55,00 € 

Instrument 45'. Més de 18 anys 80,00 € 

Musicoteràpia per a alumnes NESE 30' 25,00 € 

Musicoteràpia per a alumnes NESE 45' 35,00 € 

Matrícula 47,72 € 

 
 

1.3.- Agrupacions de l’escola presencial virtual 

Conjunt instrumental primer contacte (30min) fins a 18 anys 10,00 € 5,00 € 

Conjunt instrumental primer contacte (30min) Majors de 18 anys 15,00 € 7,50 € 

Cambra/combo (30min) Fins a 18 anys 15,00 € 7,50 € 

Cambra/combo (30min) Majors de 18 anys 25,00 € 12,50 € 

Orquestra o banda de l’escola i orquesta de guitarres (60min) Fins 18 anys 10,00 € 5,00 € 

Orquestra o banda de l’escola i orquesta de guitarres (60min) Majors de 18 
anys 

15,00 € 
7,50 € 



 

 

Matrícula 47,72 €  

 
 

1.4.- Altres activitats  

Gospel 15,00 € 

Embaràs musical 12,00 € 

Trencadís Gratuït 

Coral del Casal  Gratuït 

Musicoteràpia al casal Gratuït 

Cantagran Gratuït 

Activitats musicals alumnat agrupacions/llenguatge Gratuït 

Activitats musicals 1 o 2 sessions alumnat extern o resta alumnat escola 3,00 €/curs 

Activitats musicals 3 o 4 sessions alumnat extern o resta alumnat escola 5,00 €/curs 

Activitats musicals 5 o més sessions alumnat extern o resta alumnat escola 10,00 €/curs 

 
 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complert de les Ordenances fiscals modificades durant el 

termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci 

d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 

examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 

període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 

restaran definitivament aprovats. 

 

 

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 
Signat: LLUÍS ESTEBAN GARCÍA 

(signat electrònicament) 
 
COMPLEIXI'S 
L'ALCALDE 
(signat electrònicament) 

APROVAT PER  
PLE DE L'AJUNTAMENT 

25 de maig de 2021 
LA SECRETÀRIA 

(signat electrònicament) 
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