AJUNTAMENT D’ARGENTONA 2016
Ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per inspecció de calderes de
vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o
instal·lacions anàlogues i d’establiments industrials i comercials
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.j) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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 dels 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.
c) Tota classe d’aparells, motors i instal·lacions dedicats al servei general i
col·lectiu de qualsevol immoble destinat a habitatges.
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 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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
La quantia de la taxa es fixarà en base a les característiques dels aparells obligats al
pagament segons llur potència en C.V., Kw., places, superfície, unitats, etc.
Article 6.- Tarifes
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació del quadre de tarifes annex a
aquesta ordenança
Article 7.- Exempció, bonificació i no subjecció.
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament d’aquesta taxa.
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2. No estan subjectes a inspecció:
a) Els aparells electrodomèstics d’ús exclusiu en habitatges.
b) Els instruments o les eines de treball portàtils que s’utilitzin per a la realització de
treballs a domicili.
c) Els elements o el material complementaris acoplats directament als aparells que
accionen o serveixen, el conjunt dels quals de caràcter mobible que pugui realitzar la
seva finalitat sense fixar-lo de manera permanent.
Article 8.- Pagament.
1. La taxa es considera acreditada simultàniament a 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. Tampoc no produirà pagament de la taxa les inspeccions practicades en els
establiments, els elements o els béns objecte d’aquesta ordenança durant l’exercici en
que s’ha satisfet, respectivament, l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de
llicència d’obertura d’establiments.
Normes de gestió
Article 9.
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
d’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.
Article 10.
1. El fet de la inspecció i el seu resultat els ha de reflectir documentalment el tècnic
inspector, el qual elaborarà les actes de reconeixement i inspecció corresponents, per
triplicat, i que lliurarà, una al subjecte passiu o al seu representant; l’altra la trametrà a la
dependència municipal que porti la gestió fiscal de la taxa, i la tercera restarà a l’oficina
tècnica com a justificant del servei realitzat.
2. El titular dels béns o elements objectes d’inspecció o els seus representants, tenen
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l’obligació de conservar l’exemplar de l’acta d’inspecció i d’exhibir-la a requeriment dels
agents de l’autoritat municipal.
Article 11.
L’ajuntament respon a l’actuació dels seus tècnics inspectors i dels danys i perjudicis
que produeixin als béns i drets dels particulars, com a conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics d’inspecció, sempre que:
a) No es tracti d’un cas de força major.
b) El dany sigui efectiu, material i individualitzat.
c) S’hagin pagat els drets o taxes corresponents pel servei d’inspecció realitzat.
d) La inspecció s’hagi realitzat en la forma correcta, sense falta que es pugui
imputar al mateix administrat.
e) El sinistre s’hagi produït en el període a que es refereixi l’efectivitat de
l’actuació inspectora d’acord amb les ordenances de policia administrativa
corresponents.
Infraccions i sancions
Article 12.
És un cas especial d’infracció, qualificat de simple infracció, el fet de no conservar ni
tenir a disposició dels agents municipals les actes d’inspecció a que es refereix l'article
10.
Article 13.
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 final
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en el
BOPB i serà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats seguiran vigents.
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ANNEX TARIFES

Tarifes
1) Calderes de vapor i anàlegs, per metre quadrat o fracció de
superfície de calefacció (quota mínima 6,00 €)
2) Motors, per cada CV o fracció, (quota mínima 6,00 €)
3) Transformadors, per cada KW, (quota mínima 6,00 €)
4) Ascensors, muntacàrregues i similars,
Per cada ascensor
Per cada muntacàrregues
5) Inspecció d'establiments
Establiments industrials
Establiments comercials
6) Inspecció d’aparells i equips de transferència de massa d’aigua amb
corrent d’aire amb producció d’aerosols. Per cada aparell

0,73
0,73
0,07
7,24
10,84
12,04
14,44
24,07
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