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ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
SERVEIS ECONÒMICS

Secció de Gestió de Tributs i SIT
Núm. Exp.: 2021/4320

Contribucions especials

CC EE OBRES ORDINÀRIES SECTOR BELLAMAR – 1a FASE 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONS

En referència a l'expedient corresponent a la imposició, ordenació i fixació de quotes 
individuals de les contribucions especials per l’execució del Projecte d’obres ordinàries 
del Sector Bellamar – 1a Fase del terme municipal de Castelldefels, per part del sotasignat 
s'emet el següent INFORME

a) Antecedents:

El projecte de les obres objecte de l’aplicació de contribucions especials es va aprovar 
provisionalment per acord del Ple de l’Ajuntament de data 25/02/2021, i definitivament 
per acord del mateix òrgan de govern de data 27/05/2021.

En data 18/03/2021 fou emès informe per part de la Secció de Via Pública i la UI d’Espai 
Públic, sobre costos i mòdul de repartiment recomanat, en funció de la concurrència 
d’interès general i particular.

En data 14/05/2021 el Cap de la UI d’Espai Públic emet annex detallant el càlcul dels 
percentatges detallats per unitat d’obra i percentatges de repartiment de les 
contribucions especials, indicant detall de les partides econòmiques i detall de costos 
associats d’execució del projecte, total previsió del cost i resum del pressupost per 
capítols i detallant de forma separada el repartiment de la xarxa de pluvials i residuals.

El finançament d'aquesta despesa es durà a terme mitjançant l’aplicació de contribucions 
especials quan a la part a aportar pels veïns afectats, i a través de préstec quan a la part a 
assumir per l’Ajuntament.

D'acord amb la proposta tècnica, el mòdul de repartiment a emprar recomanat és el valor 
cadastral de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI-Urbana).

El detall del repartiment del total de les obres és el que segueix:



I el detall en base a l’obra a executar i altres costos derivats de forma separada és el que 
tot seguit s’indica:

b) Fonaments legals:

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
llei reguladora de les Hisendes Locals: article 17, sobre la imposició de tributs, i 
articles 28 a 37, ambdós inclosos, sobre contribucions especials.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local: article 47, sobre 
la suficiència de majoria simple per a l’aprovació de l’expedient que ens ocupa.
Ordenança fiscal municipal núm. 21 de 2021, reguladora de les Contribucions 
Especials.
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 



intern a les entitats del sector públic local. 

c) Conclusió:

En allò no contemplat en el present informe em remeto al que s'ha emès, per part de la 
Secció de Gestió de Tributs i SIT sobre l’expedient que ens ocupa, que subscric.

Pel que fa a l’aplicació pressupostària, la despesa total que suposarà fer tota l’obra 
d’aquesta primera fase, és de 9.975.928,81€, segons l’informe esmentat de Secció de Via 
Pública i Medi i l’annex de la UI d’Espai Públic i Serveis, que en s'aplicarà plurianualment 
en els pressupostos de 2021-2022-2023.

Per part del sotasignat s’informa l’expedient FAVORABLEMENT.

L’Interventor municipal,


