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Ordenança Fiscal núm. 22
TAXA PER INSPECCIÓ DE CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS,
ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES I ALTRES EINES O INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
D'ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.j) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors,
ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d’establiments industrials i
comercials, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa, l'activitat municipal desenvolupada amb motiu de la
inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o
instal·lacions anàlogues ubicades en els béns i instal·lacions següents:
a) Establiments industrials i comercials i qualsevol altre obert al públic.
b) Tota classe d'aparells, motors i instal·lacions d'ús industrial o comercial.
2. L'obligació de contribuir neix com a conseqüència de l'efectiva prestació del servei d'inspecció per
tècnics idonis municipals per compte de l'Ajuntament.
Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques:
a) Propietàries o posseïdores dels béns o instal·lacions, o titulars dels establiments que són objecte
d'inspecció.
b) Aquelles en favor o per compte de les quals es verifiqui l'explotació dels esmentats béns,
instal·lacions o establiments.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Base imposable
Com a base d'aquesta exacció es prendrà:
a) En els supòsits d'inspecció de motors: la seva potència determinada en c.v.
b) En el cas de transformadors: el nombre de quilovats.
c) Quant a les calderes de vapor i aigua calenta: la seva superfície de caldejament.
d) En ascensors i muntacàrregues: el nombre de parades de la seva instal·lació.
e) Per escales mòbils i ascensors continus: el nombre de plantes o pisos que serveixin.
f) Per altres instal·lacions: la unitat que s'ha d'inspeccionar.
g) Quant a la inspecció d'establiments: el 4% del valor cadastral del local.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determina per aplicació de les tarifes següents:
Tarifa primera:
Pel servei d’Inspecció d’establiments industrials i comercials i altres oberts al públic: el tipus que
s’ha d’aplicar sobre la base de gravamen determinada segons l’article anterior, serà del 7%.
Les quotes resultants per l’aplicació d’aquesta Tarifa primera són independents i compatibles amb
les que es liquidin pels elements gravats per la Tarifa segona que estan instal·lats en els mateixos
establiments.
Tarifa segona:
Pel servei d'inspecció de motors, calderes de vapor, generadors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres instal·lacions:
Tarifa
A) Motors
- Per cada CV o fracció
- Amb una quota mínima de
B) Calderes de vapor, generadors, etc.
- Per cada m² o fracció de superfície de calefacció
- Amb una quota mínima de
C) Transformadors
- Per cada kW
- Amb una quota mínima de

1,93 €
3,83 €
0,75 €
3,83 €
1,15 €
7,65 €
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D) Ascensors, muntacàrregues i similars
- Per cada ascensor
- Per cada muntacàrregues

15,31 €
7,65 €

La tarifa mínima a aplicar és de 12,00 € i la tarifa màxima de 6.000,00 €.
Article 7. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament d'aquesta Taxa.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei i la seva liquidació i recaptació s'efectuarà
per part de les oficines municipals en base a les dades que rebin dels tècnics municipals.
2. La prestació del servei es realitzarà amb la periodicitat que determinen les ordenances de policia,
però el pagament té caràcter anual, motiu pel qual qualsevol altra inspecció que facin els tècnics
municipals d'ofici o per denúncia no suposarà cap pagament de taxa, llevat que, en el cas de la
denúncia, el resultat de la inspecció confirmi el fet denunciat.
3. No es liquidarà la taxa per les inspeccions practicades en els establiments, els elements o els
béns objecte d'aquesta ordenança durant l'exercici en què s'ha satisfet, respectivament, l'impost
d'instal·lacions, construccions i obres i la llicència d'obertura d'establiments.
Article 9. Normes de gestió
1. L'administració municipal censarà i efectuarà les modificacions que siguin procedents per altes,
baixes i variacions dels establiments, béns i instal·lacions objecte d'inspecció, en base a les
llicències o actes que lliuri o estengui amb motiu d'aplicar la taxa per l'atorgament de llicències per
instal·lacions, construccions i obres i per l'obertura d'establiments.
2. Si, en efectuar-se les inspeccions, es comproven elements que han sofert alteració o l'existència
d'altres i, en ambdós casos, aquestes operacions s'han realitzat sense l'oportuna llicència municipal,
els interessats estan obligats al pagament de l'exacció que correspongui d'acord amb aquesta
ordenança, sense perjudici de la sanció corresponent per haver-se efectuat les modificacions o
instal·lacions sense la necessària llicència municipal.
3. El resultat de la inspecció es reflectirà en el document que expedirà el tècnic municipal, còpia del
qual es lliurarà a l’interessat.

4

Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió realitzada el dia 7 de novembre de 2011,
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

