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Contribucions especials 

ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
SERVEIS ECONÒMICS

Secció de Gestió de Tributs i SIT

CC EE OBRES ORDINÀRIES SECTOR BELLAMAR – 1a FASE 
INFORME DE LA SECCIÓ DE GESTIÓ DE TRIBUTS I SIT

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.

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: Per tractar-se d'un expedient en que s'ordena un tribut, fixant els elements necessaris per la 
determinació de les quotes tributàries assenyalats en l'art. 17 de la ja repetida LRHL, l'expedient 
s'haurà d'exposar al públic durant un període de trenta dies hàbils, a fi i efecte de que els interessats 
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin adients. Durant l'exposició 
pública els propietaris afectats podran exercir els drets de col·laboració ciutadana previstos en els arts. 
36 i 37 del mateix text legal que ens ocupa.

Article 31: La base imposable de les Contribucions Especials està constituïda, com a màxim, pel 90% del 
cost que l'Entitat Local suporti per la realització d'obres o per l'establiment o ampliació de serveis. El 
repartiment percentual s’haurà d’efectuar valorant la concurrència de l’interès general i de l’interès 
particular, per la qual es fixen els límits extrems del 10% (mínim interès general concorrent) i 90% 



(màxim interès general concorrent).

El referit cost estarà integrat pels següents conceptes:

a) El cost real dels treballs parcials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i programes 
tècnics.

b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació de serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o serveis, salvat que es 

tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i de forma obligatòria a l'Entitat Local, o 
d'immobles cedits en els termes establerts en l'art. 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.

d) Les indemnitzacions procedents de l'enderroc de construccions, destrucció de plantacions, obres i 
instal·lacions, així com les que procedeixin als arrendataris dels béns que s'hagin de derruir u 
ocupar.

e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d’apel·lar al crèdit per 
finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de 
fraccionament general de les dites contribucions especials.

Article 32: La base imposable es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i 
naturalesa de les obres o serveis, emprant-se qualsevol del mòduls de repartiment previstos en l'art. 32 
de la referida LRHL.

Article 34: L’acord concret d’ordenació serà notificat als subjectes passius i, així mateix, les quotes 
individuals resultants s’hauran de notificar individualment als subjectes passius. A tenir en compte la 
permissibilitat legal de posar al cobrament a la bestreta les quotes, en funció de la despesa 
previsiblement a executar en l’any immediat posterior a la de posada al cobrament.

• 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.

c) Proposta d’acord:

Per tot l’anterior exposat, previ dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Generals, el que subscriu proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials als 
propietaris de les finques afectades per l’execució del Projecte d’obres ordinàries del 
Sector Bellamar – 1a Fase del terme municipal de Castelldefels.

SEGON.- Establir com a mòdul o base de repartiment de les Contribucions Especials el 
valor cadastral de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI-Urbana), calculant les quotes en 
base a les tarifes resultants de dividir el cost de l'obra a repartir entre els particulars entre 
la suma de bases imposables de l'àmbit d'afecció de cadascuna de les obres del projecte 
subjectes a contribucions especials, d’acord amb els criteris tècnics que consten a 
l’expedient.

TERCER.- Indicar que d’acord amb el Projecte d’obres ordinàries del Sector Bellamar – 1a 
Fase, el cost total de les obres incloses a l’àmbit d’actuació de les contribucions especials 
Bellamar, és el que tot seguit s’indicarà, així com els percentatges corresponents a 
l’aportació de l’ajuntament i aportació dels veïns i altres costos derivats desglossats de 
forma separada per obra i total costos per obra de pluvials i obra de residuals, i els 



percentatges d’aportació en còmput total en relació a l’expedient, són els següents :

QUART.- Fixar el cost de les obres de les contribucions especials d'acord amb el detall que 
tot seguit s’indica:

PRESSUPOST DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA (PLUVIALS):

Xarxa Pluvials:             + 5.606.405,30 €

Altres costos derivats:

Redacció projectes

Direcció facultativa

Coordinació seguretat i salut

Expropiacions:           +    415.602,30€€

6.022.007,60€

COST SUPORTAT PEL MUNICIPI 6.022.007,60€

APORTACIÓ MUNICIPAL (33,904903%)   2.041.755,83€

APORTACIÓ PARTICULARS (Contribucions Especials) (66,095097%) 3.980.251,77€

PRESSUPOST DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA (RESIDUALS):

Xarxa Residuals:            + 3.603.614,58€

Altres costos derivats:

Redacció projectes

Direcció facultativa

Coordinació seguretat i salut

3.953.921,21€



Expropiacions:           +    350.306,63€

COST SUPORTAT PEL MUNICIPI 3.953.921,21€

APORTACIÓ MUNICIPAL (33,850786%) 1.338.433,39€

APORTACIÓ PARTICULARS (Contribucions Especials) (66,149214%) 2.615.487,82€

CINQUÉ.- Aprovar el corresponent padró de contribuents que figura dins de l'expedient, 
amb el repartiment individual de quotes que s'ha efectuat, les quals s'hauran de notificar 
individualment a cadascun dels afectats.

SISÈ.- Aprovar posar al cobrament les contribucions especials en tres fraccions a la 
bestreta, d’acord amb el previst per l’art. 33.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, essent 
les dues primeres del 25% del cost inicialment previst, i la darrera coincident amb la 
liquidació final amb els costos definitius de les obres descomptant les subvencions 
rebudes. Informar al contribuents afectats que podran acollir-se als 
ajornaments/fraccionaments, d’acord amb els criteris de concessió en via voluntària 
regulats a l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del ingressos 
de dret públic municipals, adreçant-se a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, en virtut del conveni de delegacions vigent.

SETÈ.- Delegar en l’alcaldia la facultat de resoldre les possibles reclamacions o incidències 
que puguin presentar-se respecte a les esmentades quotes individuals, podent-se fer els 
canvis de nom escaients directament per part de la Unitat Intermèdia de Gestió de 
Tributs.

VUITÈ.- Exposar aquest acord al públic inserint un edicte al tauler d'anuncis d'aquesta 
Casa Consistorial, al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la 
província per un termini de 30 dies hàbils, fent constar que si durant el dit termini no es 
produeixen reclamacions l'acord esdevindrà definitiu de forma automàtica. Durant 
l'exposició pública de l'acord els propietaris afectats per les obres podran constituir-se en 
Associació Administrativa de Contribuents, en els termes previstos pels arts. 36 i 37 del 
citat Text Refós.

NOVÈ.- Notificar aquest acord provisional a tots els veïns afectats.

El Cap de la Secció de Gestió de Tributs i SIT,


