
MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LES PRINCIPALS MODIFICACIONS PROPOSADES 
A LES ORDENANCES FISCALS DE L’ AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR PER A 
L’ ANY 2021

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Arenys de Mar proposa, per a la seva aprovació pel Ple, 
un seguit d’acords relatius a la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021.

La situació sanitària, econòmica i social del país provocada per la pandèmia de Covid-19 ens 
obliga a trobar un equilibri entre la millora i l’increment dels serveis i ajudes a les persones, 
col·lectius i teixit econòmic i, a la vegada el no increment de la pressió fiscal.

Per aquest motiu, la línia general pel que fa als tipus impositius i l’import de les taxes per al 
2021 és el de la congelació.

Igualment és important mantenir actualitzat el text de les Ordenances i, amb aquesta finalitat 
s’han introduït les modificacions necessàries per tal d’adequar-los a la normativa vigent.

Les modificacions de les ordenances fiscals que es proposen per a l’any vinent són les que a 
continuació es relacionen:

Impost sobre béns immobles

S’ha afegit la lletra l) a l’apartat 1 de l’article 4 (beneficis fiscals de concessió obligatòria i 
quantia fixa), relatiu a l’exempció dels béns que constitueixin el patrimoni de les Universitats 
afectes al compliment dels seus fins. L’aplicació de l’exempció estarà condicionada a que les 
Universitat acreditin el compliment dels requisits exigits a l’article 80.1 de la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Aquesta modificació s’ha introduït d’acord amb el que estableixen les sentències del Tribunal 
Suprem de dates 11 i 19 de maig de 2020. 

En relació a la bonificació a immobles en que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, s’ha establert que es mantindrà per un període de 
5 anys i s’ha afegit que es mantindrà aquesta bonificació si així ho preveu l’ordenança fiscal 
aplicable en cada exercici. A les normes de gestió relatives a aquesta bonificació s’hi ha afegit 
també que els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

S’ha modificat la redacció de l’apartat 6 de l’article 7 (període impositiu i acreditament de 
l’impost), per tal d’adequar-lo al criteri contingut a la consulta vinculant de la Direcció 
General de Tributs V035917, de data 13 de febrer de 2017, en relació a les transmissions de 
vehicles en què intervenen persones que es dediquen a la compravenda per indicar que si el 
vehicle s’adquireix en un exercici posterior a aquell en què va ser lliurat al “Compravenda”, 
l’adquirent ha de satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el prorrateig previst 
al punt 3r de l’article 7è.  

S’ha complementat la redacció dels apartats 1 i 2 de l’article 5 en relació a beneficis fiscals de 
concessió potestativa i quantia variable i s’ha actualitzat la bonificació de la quota a aquells 
vehicles que acreditin una baixa incidència ambiental en funció de la classe de carburant 
utilitzat o per les característiques del motor, suprimint la bonificació per utilitzar 
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exclusivament combustible com biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, 
hidrogen o derivats d’olis vegetal i establint % diferenciats tenint en compte si el motor del 
vehicle és elèctric o híbrid.

Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

S’ha afegit un apartat quart a l'article 8 de l’ordenança (Tipus de gravamen i quota) que 
estableix que la quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut 
pel subjecte passiu, per tal d'adaptar-la a la sentència 126/2019 del Tribunal Constitucional, en 
la que es declara que l'article 107.4 del TRLRHL és inconstitucional només en aquells supòsits 
en els que la quota a pagar és superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel 
contribuent, apel·lant al legislador a realitzar l’adaptació normativa corresponent.

Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres

A l’annex de l’Ordenança s’actualitza l’import del mòdul bàsic conforme al publicat pel 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. S’introdueixen dins aquest mateix annex els títols 
“I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL” i “II. TREBALLS 
D'ENDERROC” per ordenar millor els diferents supòsits de tributació.

Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (Ordenança fiscal número 
12)

S’augmenten les taxes en un 20% lineal per tal d’aproximar-les al cost del servei d’acord amb la 
memòria tècnica-econòmica elaborada per l’àrea de medi ambient. S’incrementen els % de les 
reduccions relatives a l’ús continuat del servei de deixalleria i  per el procés de compostatge 
casolà que passen del 20% al 25%.

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

-S’ha actualitzat l’exercici, per fer referència a l’exercici 2021, als articles 4 (indicadors de 
referència) i 5 (renda, capacitat econòmica i quota màxima). S’ha esmenat a l’article 6.2 (servei 
de teleassistència) l’import del preu públic que ha d’equivaldre al 53,68% de l’indicador de 
referència tal i com estableix el mateix article. També, s’ha modificat la disposició final de 
l’ordenança.

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals 

Per tal de mantenir actualitzat el text de l’Ordenança s’han introduït al text les modificacions 
necessàries per adequar-lo a la normativa vigent i s’han puntualitzat qüestions en relació a les 
consultes tributàries, liquidacions i notificacions, també s’ha incorporat la possibilitat de 
sol·licitar la divisió de quota en l’IBI, igual que en el cas de les taxes. 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa

Annabel Moreno Nogué
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