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ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC
Article 1. Naturalesa i contingut de l’Ordenança Fiscal General
L'Ordenança Fiscal General es dicta a l'empara de les disposicions contingudes als
articles 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
El seu objecte és la definició de les normes de gestió, inspecció i recaptació dels
recursos municipals de dret públic que, essent comuns a tots ells, cal considerar
integrants de totes les ordenances i disposicions fiscals específiques, excepte que així és
manifesti expressament en aquestes.
El seu contingut òbvia aquells elements prou definits i concretats en la legislació de
Règim Local i Fiscal en general, aplicables a tota l'actuació fiscal municipal d'acord amb
l'esmentat article 5 de la Llei de Bases de Règim Local, i es centra en els extrems propis
de la gestió, inspecció i recaptació a l'Ajuntament de Girona.
Article 2. Ordenances i disposicions fiscals específiques
Els tributs municipals s'establiran, en el seu cas, i es regularan per ordenança fiscal
específica, segons disposa l'article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Els preus públics es regiran per l'ordenança general corresponent, i s'atindran en la
seva reglamentació al que disposa el Capítol VI del Títol I del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i concordants, i la Llei 8/89, de 13 d'abril.
Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Respecte l'àmbit especial s'estarà al que disposa l'article 6 de la Llei de bases de
règim local.
2. Respecte l'àmbit temporal s’estarà al que disposin els acords d'imposició, complertes
les condicions de publicitat pertinents. En tot cas, tant els tributs com els preus públics
es consideraran vigents mentre no es produeixi acord de derogació o modificació
expressos.
Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals s'aplicaran en l'àmbit i quantia imposats per la llei, o autoritzats per
la llei i regulats per la corresponent ordenança fiscal d’acord amb aquella.
Les tarifes de les taxes i preus públics incorporaran expressament, en el seu cas, els
criteris establerts en els articles 24.4 i 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
respectivament.
El termini per a sol·licitar qualsevol benefici fiscal coincideix amb el termini per al
pagament voluntari del tribut o ingrés públic sobre el que es vol aplicar el corresponent
benefici fiscal. En cas contrari, el benefici fiscal tindrà efectes a partir de l'exercici
següent al de la seva sol·licitud, sempre que es tracti de deutes de venciment periòdic i
notificació col·lectiva.
La concessió de beneficis fiscals no genera drets adquirits per a quins els gaudeixin. En
conseqüència quan es modifiqui la normativa legal o les previsions reglamentàries
contingudes a les Ordenances Fiscals relatives a excepcions o bonificacions, serà
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d’aplicació general el règim resultant de la normativa vigent en el moment d’atorgar-se
el benefici fiscal excepte quan la llei faci la previsió d’un efecte diferent.
Article 5. Obligació de pagament
El fet imposable és el pressupòsit que fixi el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per configurar cada tribut o preu públic i la realització del qual origina el
naixement de l'obligació tributària.
L'obligació de pagament recaurà sobre el subjecte passiu (contribuent o substitut) o el
responsable (subsidiari o solidari) d'acord amb la normativa de cada exacció.
Els obligats al pagament a l'Administració Municipal per qualsevol deute de dret públic
en respondran amb tots els seus béns presents i futurs, amb les limitacions legals
aplicables.
Article 6. Obligació de pagament
A efectes de domicili fiscal s'estarà al que disposa l’article 48 de la Llei general
tributària. Els subjectes passius hauran de declarar el seu domicili fiscal.
Pels empadronats en el terme municipal, el domicili fiscal serà el que figuri en el Padró
d'Habitants, si no han declarat un altre.
Article 7. Fet imposable
S'estableixen i/o s'exigiran impostos, taxes, contribucions especials i preus públics en
els supòsits establerts al Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 8. Determinació de les bases imposables
Cada ordenança establirà la forma de determinació de les bases imposables, que podrà
efectuar-se, d’acord amb l’article 50.2 LGT, per estimació directa, objectiva, o indirecta,
essent l’estimació directa el mètode general.
Article 9. Fixació de tarifes, coeficients i tipus impositius
Les Ordenances assenyalaran les diverses tarifes, coeficients i tipus impositius per a la
determinació de la corresponent quota.
Les tarifes i coeficients referits a les vies públiques ho seran en funció de la classificació
d'aquestes per categories. Les vies públiques no classificades seran tractades per
analogia com les altres de semblants característiques de situació, amplada, condicions
urbanístiques i trànsit. Aquesta analogia correspon disposar-la a l'Alcaldia-Presidència.
Article 10. Gestió i liquidacions d’exaccions
La recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades,
sol·licituds i altres documents amb transcendència tributària, s’ajustarà als models,
formats o requeriments informàtics que, en el seu cas, pugui exigir l'Ajuntament,
principalment pel que fa als tràmits telemàtics tributaris que es puguin realitzar.
Les liquidacions seran practicades per l'oficina gestora corresponent -en general la
Secció de Gestió Tributària- i aprovades per l'Alcaldia-Presidència o òrgan en qui
delegui. Les autoliquidacions, quan així correspongui, es practicaran per part del
declarant, tècnicament assistit pels serveis municipals.
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Les liquidacions de taxes i les corresponents a l'aplicació de preus públics per serveis
sol·licitats pels administrats, implicaran, en principi, dipòsit previ del seu import
provisional.
Les altes presentades pels interessats o detectades per la inspecció municipal es
liquidaran amb efecte de la data en què neix l'obligació de contribuir i s'incorporaran al
padró pel període següent que correspongui, sense perjudici de les liquidacions
corresponents a períodes impositius anteriors.
Les baixes, que hauran de ser presentades pels subjectes passius, tindran efecte en
padró a partir del període impositiu immediatament següent a la declaració.
Article 11. Gestió i liquidacions d’exaccions
Les exaccions que recaiguin sobre fets imposables que tinguin continuïtat en el temps,
es liquidaran per padrons. Les que recaiguin sobre fets imposables ocasionals es
liquidaran per liquidació expressa, sense perjudici dels supòsits de presentació
d’autoliquidacions. Aquest mateix procediment de liquidació s'aplicarà a les altes, en
supòsits de continuïtat, prèvies a la inclusió en padró.
Article 12. Padrons

1. Els padrons deuran contenir, a part de les dades pròpies de cada exacció:
-

El nom, cognoms, domicili, DNI o NIF del subjecte passiu.
L'objecte de l'exacció.
Les bases imposable i liquidable.
El tipus de gravamen.
La quota assignada.
El deute tributari.

2. Els padrons es confeccionaran anualment, i es sotmetran a aprovació de l'Alcaldia o
òrgan en qui delegui. El propi acord fixarà el termini de pagament en voluntària, que en
cap cas serà inferior a dos mesos.
3. Els padrons aprovats s'exposaran al públic durant vint dies, per examen i
reclamacions pels interessats, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al diari
local de major circulació i al tauler d'anuncis. Aquest tràmit tindrà els efectes propis de
la notificació.
Article 13. Liquidacions individualitzades
Les liquidacions individualitzades proposades per l'oficina gestora corresponent i
aprovades segons tràmit pertinent, seran carregades a la Recaptació municipal per al
tràmit de notificació i cobrament.
Les liquidacions contindran tots els elements propis de cada exacció i en la seva
notificació s'indicaran els terminis de pagament i els de recursos pertinents contra la
mateixa.
Article 14. Autoliquidacions
En les ordenances específiques de cada exacció podrà establir-se el règim
d'autoliquidació. En aquests casos, els subjectes passius vindran obligats,
simultàniament a la presentació de l’autoliquidació, a ingressar l'import del deute
determinat en l’autoliquidació en els terminis establerts.
De la liquidació definitiva que pot practicar l'Administració, se'n derivarà la quota
complementària a ingressar o la devolució d'ofici, segons correspongui.
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Les autoliquidacions adquiriran el caràcter de liquidacions definitives, cas de no
practicar-se aquestes, d'acord amb la normativa de cada exacció.
Als efectes de presentació d'autoliquidacions s'utilitzarà el model facilitat
l'Administració, al qual s'acompanyaran els documents necessaris per la liquidació.

per

Article 15. Dipòsits previs
En les normes reguladores de les taxes i els preus públics és podrà establir l'exigència
del dipòsit previ del seu import, total o parcial. Aquests dipòsits previs tindran caràcter
de pagament a compte, i seran requisit indispensable per a la tramitació del
corresponent expedient.
En el document de cobrament, que facilitarà l'Administració, s'expressaran els elements
integrants de la liquidació. Es lliurarà còpia a l'interessat degudament autenticada i se
n'incorporarà un altre a l'expedient corresponent.
En tramitar la sol·licitud corresponent, l'oficina gestora proposarà la liquidació definitiva,
la qual comportarà la liquidació complementària, la devolució d'ingrés indegut, d'ofici, o
la conformitat de la liquidació objecte de dipòsit previ.
La resolució de la sol·licitud haurà d'acompanyar-se de l'aprovació de la liquidació
procedent d'acord amb l'exposat anteriorment.
En cas de renúncia o desistiment de l'interessat, s'estarà al que disposin les normes
específiques de cada exacció.
Article 16. Devolució d’ingressos indeguts
Quan de la resolució d'un expedient en resulti un ingrés indegut, l'oficina gestora, d’ofici
o a instància de part, iniciarà les diligències de devolució i ho notificarà a Intervenció,
per a l'ordenació del pagament.
Article 17. Règim de sancions
Per al règim d'infraccions i sancions s'estarà al que disposa la Llei General Tributària i
les disposicions que la complementen i desenvolupen.
Correspon a l'Alcaldia-Presidència la qualificació de les infraccions i també la
determinació de la sanció en els límits establerts per la Llei li pertoca també la
interpretació i adaptació dels termes legals a l'àmbit municipal.
Article 18. La recaptació municipal
La gestió recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa encaminada al
cobrament dels deutes tributaris i altres de dret públic a favor de l'Ajuntament i els seus
organismes autònoms.
El cobrament de deutes en període executiu s’efectuarà pel procediment de
constrenyiment regulat a la Llei general tributària i al Reglament general de recaptació.
Article 19. Normativa aplicable
La gestió recaptatòria es regirà per les normes següents:
a) Llei general tributària i Llei general pressupostària.
b) Llei reguladora de les hisendes locals i normes de desenvolupament.
c) Tractats i convenis internacionals i normes comunitàries que
d’aplicació.

siguin
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d) Reglament general de recaptació.
e) La present ordenança fiscal.
f) Supletòriament, per les disposicions
administratius.

generals

sobre

els

procediments

En el supòsit que qualsevol notificació practicada per la Recaptació Municipal es faci
mitjançant publicació d’anunci de notificació per compareixença, la referència que
l’article 112 de la Llei general tributària fa a l’Administració tributària corresponent a
l’últim domicili fiscal conegut, s’entendrà feta al tauler d’edictes de l’Ajuntament de
l’últim domicili conegut del notificat, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Article 20. Òrgans de recaptació
La gestió recaptatòria de l’Ajuntament, tant en període voluntari com executiu, es durà
a terme per la secció de Recaptació municipal sota la prefectura de la Tresoreria
municipal.
No obstant, tractant-se de conceptes que per la seva naturalesa o per raons d’idoneïtat
de la seva gestió tinguin establert el seu cobrament simultani a la presentació de
documents o altres tramitacions, la recaptació en període voluntari es podrà atribuir,
mitjançant decret de l’alcaldia, a l’Oficina d’informació i atenció al ciutadà o altre òrgan
designat a l’efecte.
Els funcionaris que exerceixin funcions de recaptació seran considerats agents de
l'autoritat i tindran les facultats previstes a l'article 142 de la Llei general tributària i
podran adoptar les mesures cautelars previstes per al procediment d'inspecció a l'article
146 de la mateixa llei. Aquests funcionaris també podran realitzar les actuacions
d'obtenció d'informació previstes en els articles 93 i 94 de la Llei general tributària.
Quan així s'acordi, la gestió recaptatòria de l'Ajuntament o una part de la mateixa es
podrà dur a terme per altres ens territorials a l'àmbit de les quals pertanyi el municipi
de Girona o per l'Agència Estatal d'Administració Tributària quan s'hagués formalitzat el
conveni corresponent.
Article 21. Entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria
Podran actuar com entitats col·laboradores en la recaptació les entitats bancàries i les
caixes d'estalvi autoritzades per l'Ajuntament, amb els requisits i el contingut a què es
refereix l'article 17 del Reglament general de recaptació.
La prestació del servei de col·laboració dels bancs i caixes d'estalvi no serà retribuïda.
En cap cas l'autorització que es concedeixi o el conveni que es formalitzi atribuirà el
caràcter d'òrgans de recaptació a les entitats col·laboradores en la recaptació.
Article 22. Període de recaptació
1. L'Alcaldia-Presidència, o òrgan en qui delegui, aprovarà anualment el calendari de
cobrament on s'establirà el període voluntari de cobrament dels tributs i altres
ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el qual tindrà
una durada mínima de dos mesos.
2. La comunicació del període de cobrament a què es refereix l’apartat anterior es durà
a terme de forma col·lectiva mitjançant la publicació dels edictes o anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i
es procurarà la seva divulgació pels mitjans de comunicació que es considerin
adequats.
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3. En el supòsit de concurrència de causes extraordinàries que així ho justifiquin,
l’Alcaldia-Presidència, o òrgan en qui delegui, podrà acordar motivadament, previ
informe de la Tresoreria municipal, l’ampliació del període de cobrament prèviament
establert.
4. El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants de liquidacions de
notificació individualitzada serà el que s’indiqui en el document de notificació sense
que, en cap cas, pugui ser inferior al termini establert en l’article 62.2 de la Llei
general tributària.
5. En cas de deutes per conceptes no tributaris, el termini regulat en l’apartat anterior
s’aplicarà sense perjudici dels terminis específics que puguin tenir establerts per les
normes en base a les quals s’exigeixin.
6. El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants d’una autoliquidació
serà el que estableixi la normativa de cada tribut.
7. Al venciment dels terminis esmentats, pels deutes no satisfets s’iniciarà el període
executiu, la qual cosa determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels
recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei general
tributària i, si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment.
8. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes no satisfets s’efectuarà pel
procediment de constrenyiment, el qual s’iniciarà mitjançant la notificació de la
providència de constrenyiment.
9. Si el venciment de qualsevol termini coincideix en dissabte o dia inhàbil, l'últim dia
de pagament quedarà traslladat al primer dia hàbil següent.
Article 23. Fraccionament del pagament de tributs
De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir, el
fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació col·lectiva en tres terminis
de pagament i sense interessos de demora de l’impost de béns immobles (IBI), l’impost
de vehicles de tracció mecànica (IVTM), Taxa del Servei de Gestió de Residus
Municipals, Taxa de clavegueram i l’Impost d’entrada de vehicles i reserves
d’aparcaments.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte tots aquells rebuts
de quota tributària d’import igual o superior a 10 €, i sempre que el pagament dels
quals estigui domiciliat. El contribuent podrà renunciar al pagament fraccionat del tribut,
prèvia comunicació adreçada a l’administració com a data màxima 15 dies naturals
posteriors a la data d’inici del període de pagament en voluntària.
S’estableix:
- 1er termini, d'un import equivalent al 40 % del principal, que es carregarà en el
compte corrent en què s'hagi domiciliat el rebut, que es carregarà el dia 1 d’abril.
- 2n termini, d'un import equivalent al 30 % del principal, que es carregarà en data 1 de
juny.
- 3r termini, d’un import equivalent al 30 % restant del principal que es carregarà en
data 1 de setembre.
Això no obstant, el fraccionament no serà aplicable respecte dels tributs esmentats si
tenen aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre
mesos de l’any en curs.
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La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del
rebut de l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària
es facilitarà document de pagament pel total pendent, a instància de la persona
interessada, que es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat període de
pagament.
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en
voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de
l’esmentat incompliment.
Així mateix, les persones interessades en acollir-se a aquesta modalitat de pagament i
que en el moment de meritament del tribut no tinguin domiciliat el rebut, hauran de
presentar la sol·licitud de domiciliació un mes abans que s’iniciï el termini de pagament
en període voluntari davant de l’ajuntament titular de l’ingrés o de l’entitat delegada, si
és el cas. Altrament, el fraccionament tindrà efectes per a l’exercici tributari següent i
per als posteriors.
Article 24. Formes de pagament
1. El pagament dels deutes a favor de l’Ajuntament es podrà fer sempre amb diner de
curs legal.
2. Els pagaments que s’hagin d’efectuar a les caixes de la Recaptació municipal, també
es podran realitzar pels mitjans següents, amb els requisits, condicions i
procediments que per cadascun d’ells s’estableixen:

a) Xec nominatiu a favor de l’Ajuntament, creuat i conformat o certificat per
l’entitat lliurada, amb data i forma.

b) Targeta de crèdit o de dèbit, sempre que la targeta a utilitzar es trobi
entre les admeses en cada moment per l’Ajuntament.
c) Domiciliació bancària, en cas de deutes de venciment periòdic i notificació
col·lectiva o d’ajornaments i fraccionaments.
d) Transferència bancària, amb caràcter excepcional, prèvia sol·licitud del
compte a la Tresoreria municipal.
e) Gir postal o telegràfic.
3. Els pagaments que s’hagin d’efectuar a través de les entitats col·laboradores en la
recaptació s’efectuaran en diner de curs legal o altres mitjans habituals en el tràfic
bancari per l’import exacte dels deutes. L’admissió de qualsevol altre mitjà de
pagament queda a discreció i risc de l’entitat. En cap cas aniran a càrrec de
l'Ajuntament les despeses que es puguin ocasionar per la utilització de mitjans de
pagament diferents del diner de curs legal. Com a conseqüència d'aquestes
despeses no es podran minorar en cap cas els imports ingressats.
4. Per efectuar els pagaments a través d’entitats col·laboradores els obligats al
pagament hauran de presentar els documents d’ingrés facilitats per l’Ajuntament
que continguin l’autoliquidació, la liquidació practicada per l’Administració o el rebut
de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, segons models establerts a
l’efecte.
5. Els deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva podran ser domiciliats pels
obligats al pagament a comptes oberts en entitats de crèdit. Per fer-ho, de
conformitat amb l’establert en els articles 25 i 38 del Reglament general de
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recaptació, hauran de comunicar-ho a la recaptació municipal al menys dos mesos
abans del començament del període de cobrament. En altre cas, la domiciliació
tindrà efectes a partir del període següent.

a) Els pagaments que s’efectuïn per internet es faran mitjançant targeta de
crèdit o de dèbit, transferència bancària o domiciliació bancària, segons les
condicions d’ús establertes, si s’escau, per l’Ajuntament, en la mesura que el
desenvolupament tecnològic ho permeti.

Article 25. Justificants de pagament
Els justificants de pagament en efectiu seran, segons el casos:
a) Els rebuts.
b) Les cartes de pagament subscrites o validades per la Recaptació municipal o altres
òrgans competents o per les entitats col·laboradores autoritzades per rebre el
pagament.
c) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat.
d) Qualsevol altre document al qual s’atorgui expressament el caràcter de justificant de
pagament per l’Ajuntament i, en particular, els determinats per la normativa reguladora
dels ingressos per via telemàtica.
Article 26. Ajornament i fraccionament de deutes
1. L’Ajuntament, a sol·licitud dels obligats al pagament, podrà ajornar o fraccionar el
pagament dels deutes en els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei general
tributària.
2. Es podran ajornar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de
l’Ajuntament sempre i quan el seu import sigui superior a 50,00 euros. Per sota
d’aquest import només es concedirà l’ajornament, amb caràcter excepcional, si per part
de l’Ajuntament es considera discrecionalment que és l'única forma d’efectuar el
cobrament.
3. Només es podran fraccionar els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor
de l’Ajuntament que tinguin un import superior a 300,00 euros i quan l’import de les
fraccions no sigui inferior a 50,00 euros, llevat d’aquells casos discrecionalment
apreciats per l’Ajuntament en què es consideri que el fraccionament és l'única forma
d’efectuar el cobrament.
4. La concessió d’ajornaments i fraccionaments correspon, en general, a l’AlcaldiaPresidència o òrgan en qui delegui amb les condicions establertes per la Llei. Tanmateix,
quan l’import principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 3.000,00 euros i el
termini d’ajornament o fraccionament no excedeixi d’un any, la concessió correspondrà
al Tresorer municipal i, en la seva absència, al Cap de secció de recaptació.
5. Els deutes ajornats o fraccionats acreditaran, en tots els casos, interessos de demora
per tot el temps que duri l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos
a l’article 26 de la Llei general tributària.
6. En general, els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir en els termes
previstos en l’article 82 de la Llei general tributària. Tanmateix, es dispensarà a l’obligat
tributari de la constitució de garanties quan l’import principal de la totalitat dels deutes
no excedeixin de 3.000,00 euros, el termini d’ajornament o6. En general, els deutes
ajornats o fraccionats s’hauran de garantir en els termes previstos en l’article 82 de la
Llei general tributària. Tanmateix, es dispensarà a l’obligat tributari de la constitució de
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garanties quan l’import principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 3.000,00
euros, el termini d’ajornament o fraccionament no excedeixi d’un any i el sol·licitant es
trobi al corrent de pagament d’altres obligacions davant l’Ajuntament.
7. Amb caràcter general, per a la concessió d’ajornaments o fraccionaments es
requerirà ordre de domiciliació bancària, indicant el número del codi compte client i les
dades identificatives de l’entitat financera que hagi d’efectuar el càrrec en compte.
8. Els deutes en període voluntari de pagament s’ajornaran o fraccionaran, a sol·licitud
dels obligats al pagament, sempre i quan, a més de les condicions dels apartats 2 i 3,
es compleixin els requisits següents:

a) Presentació de la sol·licitud dins el termini de pagament voluntari.
b) Que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions
amb l’Ajuntament.
c) En cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva de caràcter
anual (rebuts de padrons anuals), quan la data màxima d’ajornament o
fraccionament sigui el 20 de desembre de l’any en curs o l’immediat dia hàbil
següent.
d) En cas d’altres deutes no compresos en l’apartat anterior, quan el termini
d’ajornament o fraccionament sigui com a màxim d’1 any a comptar des de la
data de venciment del període voluntari de pagament.
9. En tots els casos, les dates de pagament sempre coincidiran amb el dia 5 ó 20 del
mes corresponent o l’immediat dia hàbil següent, llevat que la forma de pagament sigui
la domiciliació bancària en què la data de venciment del pagament serà necessàriament
el dia 20 de cada mes o l’immediat dia hàbil següent.
10. L’aplicació dels criteris generals assenyalats en els apartats anteriors es podrà
modificar en aquells casos en què l’Ajuntament ho consideri necessari per assegurar el
cobrament dels deutes.
Article 27. Alineació de béns embargats
1. L’alienació dels béns embargats es realitzarà mitjançant subhasta, concurs o
adjudicació directa, de conformitat amb l’establert als articles 97 i següents del
Reglament General de Recaptació.
2. Quan s’hagi dut a terme una subhasta de béns embargats amb dues licitacions sense
que els béns s’hagin pogut adjudicar per manca de postors, es tramitarà la venda
mitjançant gestió i adjudicació directes. En aquest cas l’alienació mitjançant la modalitat
d’adjudicació directa no estarà subjecta a tipus, tanmateix, en cas que la Mesa de
subhasta considerés que la diferència entre el valor assignat als béns en l’expedient de
constrenyiment i el preu ofert per qualsevol persona interessada fos desproporcionada,
podrà declarar que l’oferta és inadmissible, amb la finalitat de no produir l’enriquiment
injust de l’adjudicatari en perjudici del deutor.
3. A títol indicatiu, quan les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat
desertes, en les vendes mitjançant gestió i adjudicació directes la oferta mínima
admissible es fixarà en el 50 per cent del tipus de la primera licitació.
Article 28. Aprovació i vigència
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
Article 1. Fonament legal
1. Aquesta Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en
relació als 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i els articles 6.1 i 8.1a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya; 15 i següents de la Llei 39/1988 de 29 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les
Contribucions Especials, en aquest municipi, previst en els articles 28 al 37 ambdós
inclosos, en la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de les Contribucions especials estarà constituït per l'obtenció per
part del subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o l'ampliació de
serveis públics de caràcter municipals per aquest Ajuntament.
2. Les Contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o
en l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva
exacció serà independent del fet que unes i altres siguin utilitzades efectivament pels
subjectes passius.
Article 3. Consideració d'obres i servei
1. Als efectes d'allò que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i
serveis municipals els següents:
a) Els que dintre l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per
atendre els fins que li són atribuïts. S'exclouen les seves obres realitzades a títol de
propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-hi estat atribuïts o delegats per
altres Entitats Públiques, i també aquells que la titularitat dels quals, conforme a la Llei,
hagués assumit.
c) Els que es realitzin o estableixin per part d'altres Entitats Públiques o pels
concessionaris d'aquestes, amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el
seu caràcter de municipals, encara que siguin realitzats o establerts per:
a) Organismes Autònoms municipals o Societat Mercantils, quan l'únic titular del seu
capital social sigui aquest Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les Contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte
de la seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de
l'establiment o l'ampliació dels servei per raó de les quals haguessin estat establertes i
exigides.
Article 4. Obres i serveis determinants del fet imposable
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L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de les
Contribucions especials, sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet
imposable establertes a l'article 2n. de la present Ordenança, entre d'altres i a títol
merament orientatiu i no limitatiu:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de
xarxes de clavegueram i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i
pavimentades, i també la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les vies
públiques urbanes.
f) Per l'establiment i l'ampliació dels servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per al regatge de finques.
h) Per a la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per a l'abastament.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Per la plantació d'arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l'ampliació de
parcs i jardins que siguin d'interès per un determinat barri, zona o sector.
k) Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció.
l) Per la realització d'obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra
avingudes i inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d'aigües.
m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades
de distribució d'aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per xarxes de
serveis de comunicació i informació.
n) Per a la realització, establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis
municipals.
Article 5 . Exempcions i bonificacions
1. No es reconeixeran en matèria de Contribucions especials altres beneficis fiscals que
els que vinguin establerts per disposicions amb caire de Llei posterior a la 39/88 o per
Tractats o Convenis Internacionals.
2. Els qui, en els casos a què es refereix l'apartat anterior, es considerin amb dret a un
benefici fiscal ho faran constar així davant l'Ajuntament, amb menció expressa del
precepte en què considerin emparat el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials, les quotes que
haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de les
bonificacions, no podran ser objecte de distribució entre la resta dels subjectes passius.
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Article 6. Consideració de subjectes passius
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials les
persones físiques i jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per
l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals que originen l'obligació de contribuir.
2. Als efectes d'allò que
especialment beneficiades:

disposa

l'apartat

anterior

es

consideraran

persones

a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de
serveis que afectin a béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o Entitats titulars
d'aquestes.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances
que desenvolupin la seva activitat en aquesta branca, al terme municipal.
d) En les contribucions especials per a construcció de galeries subterrànies, les
Empreses subministradores que hagin d'utilitzar-les.
Article 7. Contribuents
1. Sense perjudici, en el seu cas, d'allò que disposa l'apartat 3 de l'article 12 de la
present Ordenança, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin al Registre de la Propietat, com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost
sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per
les obres o serveis, en la data d'acabament de les obres o en la de començament de la
prestació del servei.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de
Propietaris facilitarà a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu
coeficient de participació en la Comunitat, a fi de procedir a la liquidació i notificació de
les quotes individuals. En cas que no es faci així, s'entendrà com a acceptat el que
liquidi i notifiqui una única quota, de la distribució de la qual se’n ocuparà la pròpia
Comunitat.
Article 8. Base imposable
1. La base imposable de les Contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel
90% del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment
o ampliació dels serveis.
2. El referit cost estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, 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 dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o serveis,
excepte que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïta i obligatòriament al
Municipi, o el d'immobles cedits en els termes establerts a l'art. 77 de la Llei de
Patrimoni de l'Estat.
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d) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, i també les que s'hagin d'abonar als arrendataris dels
béns que hagin de ser enderrocats o ocupats.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d'acudir al
crèdit per a finançar la porció no coberta per contribucions especials o la cobertura per
aquestes en cas de fraccionament general de les mateixes.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si
el cost fos major o menor que el previst, es prendrà el cost real a efectes del càlcul de
les quotes definitives corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c) de la present
Ordenança, o de les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a
què es refereix l'apartat 2.b. del mateix article, la base imposable de les contribucions
especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici
de les que puguin imposar altres Administracions Públiques per raó de la mateixa obra o
servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90% a què es refereix l'apartat primer
d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per
l'Ajuntament la quantitat resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les
subvencions o auxilis que s'obtinguin de l'Estat o Generalitat o de qualsevol altra
persona o Entitat pública o privada. S'exceptua el cas que la persona o Entitat aportant
de la subvenció o auxili tingui la condició de subjecte passiu, cas en el qual es procedirà
de conformitat amb allò que s'indica a l'apartat 2 de l'article 10 de la present
Ordenança.
Article 9. Determinació de la base imposable
La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació concret el percentatge del cost de
l'obra o servei a repartir entre els afectats, que constituirà en cada cas, la base
imposable de la contribució especial de què es tracti, sempre amb el límit màxim del
90% a què es refereix l'article anterior. Aquest percentatge serà fixat per l'Ajuntament,
i ponderarà la importància relativa de l'interès públic i dels interessos dels particulars
que concorrin en l'obra o servei de què es tracti.
Article 10. Bases de repartiment
1. La base imposable de les Contribucions especials es repartirà entre els subjectes
passius, i es tindrà en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb
subjecció a les següents regles:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separada, com a mòduls de repartiment,
els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i
el valor cadastral a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment o l'ampliació del servei d'extinció d'incendis, podran ser
distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobreixin el risc per béns situats en
aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any
immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5%
de l'import de les seves primes recaptades, l'excés es traslladarà als exercicis
successius fins a la seva total amortització.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.m) de la present Ordenança,
l'import total de les contribucions especials serà distribuït entre les companyies o
empreses que hagin d'utilitzar-les en raó a l'espai reservat a cadascuna o en proporció a
la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
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2. En cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les
contribucions especials atorgui una subvenció o auxili econòmic per a la realització de
les obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals, l'import de tal subvenció
o auxili es destinarà, primerament, a compensar la seva quota i l'excés, si n'hi ha,
s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta dels subjectes passius.
Article 11. Altres bases de repartiment
1. A tota mena d'obres, quan la diferència de cost per unitat en els diversos trams o
seccions de l'obra o servei no correspongui anàloga diferència en el grau d'utilitat o
benefici pels interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en
conjunt als efectes del repartiment, i, en la seva conseqüència, per a la determinació de
les quotes individuals no s'atendrà solament al cost especial del tram o secció que
immediatament afecti cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte
els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via
pública no només les edificades en coincidència amb l'alineació exterior de l'illa, sinó
també les construïdes en blocs aïllats, sigui quina sigui la seva situació respecte de la
via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte de l'obra; en conseqüència, la longitud
de la façana es mesurarà, en tals casos, per la del solar de la finca, independentment
de les circumstàncies de l'edificació, els patis oberts, les zones de jardí o els espais
lliures.
3. Quan dues façanes es trobin en un xamfrà o s'uneixin en corba, es considerarà als
efectes de l'amidament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o
la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituts de les
façanes immediates.
Article 12. Meritació
1. Les Contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s'hagin
executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la
meritació es produirà per cada un dels subjectes passius des que s'hagin fet les
corresponents a cada tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici d'allò que disposa l'apartat anterior, un cop aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les
Contribucions especials en funció de l'import del cost previst per l'any següent. No
podrà exigir-se la bestreta d'una nova anualitat si no han estat fetes les obres per a les
quals es va exigir la corresponent bestreta.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als
efectes de determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb allò que
disposa l'article 6 de la present Ordenança, encara que en l'acord concret d'ordenació
figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i
que el mateix subjecte hagués pagat les quotes, de conformitat amb allò que disposa
l'apartat 2 del present article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en
l'acord concret d'ordenació i li hagi estat notificat així, transmeti els drets sobre els béns
o les explotacions que motiven la imposició en el període comprès entre l'aprovació de
l'esmentat acord i el del naixement de la meritació, estarà obligada a donar compte a
l'Administració municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d'un mes des de
la data d'aquesta, i, si no ho fes, aquesta Administració podrà dirigir l'acció per al
cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en tal expedient.
4. Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del
servei, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes
individualitzades definitives, i s'efectuaran les liquidacions que procedeixin i es
compensaran com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s'haguessin
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efectuat. Aquest assenyalament definitiu serà realitzat pels òrgans competents de
l'Ajuntament, i s'ajustaran a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per
l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la
quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la
pertinent devolució.
Article 13. Fraccionament i ajornament de les quotes
1. Un cop determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del
contribuent, el fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent
de garantir-se el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval bancari o una
altra garantia suficient a satisfacció de la Corporació.
2. La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant
amb l'import total del deute tributari que li correspongui.
3. La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb
expedició de certificació de descobert per la part pendent del pagament, els recàrrecs i
els interessos corresponents.
4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de
pagament i també dels interessos vençuts, i es cancel·larà la garantia constituïda.
Article 14. Imposició
L'exacció de les contribucions especials necessitarà la prèvia adopció per l'Ajuntament
de l'acord d'imposició en cada cas concret.
Article 15. Ordenació
1. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei
que s'hagi de costejar mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que
s'hagi aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.
2. L'acord d'ordenació o Ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o Ordenança
reguladora es remetrà en la resta de qüestions a la present Ordenança de Contribucions
Especials.
3. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i determinades
les quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu
si aquest o el seu domicili fossin coneguts, i, sinó, per edictes. Els interessats podran
formular recurs de reposició davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les Contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer
les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
Article 16. Col·laboració amb altres ens locals
1. Quan l'Ajuntament col·labori amb altres Entitats locals en la realització o
l'establiment o l'ampliació de serveis i sempre que s'imposin contribucions especials,
s'observaran les següents regles:
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a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b) Si alguna de les Entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la
Contribució especial, sense perjudici d'allò que disposa la lletra a) anterior.
2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una d'aquestes
Entitats, quedarà sense efecte l'actuació comú, i adoptarà separadament cadascuna
d'elles les decisions que procedeixin.
Article 17. Delegació d'atribucions
En el cas de delegació de l'execució d'obres o establiment o ampliació de serveis que
s'hagin de finançar mitjançant contribucions especials, les facultats d'imposició i
ordenació podran correspondre a l'ens delegat, en els termes de la pròpia delegació,
sens perjudici del que preveu l'article 132 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Article 18. Col·laboració per iniciativa ciutadana
Els propietaris o els titulars afectats podran constituir-se en Associació administrativa de
contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis,
comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a l'Ajuntament, a més de
la que els hi pertoqui, quan la situació financera municipal no permeti destinar-hi
recursos.
Article 19. Col·laboració en iniciativa municipal
1. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
l'ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en Associacions
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació
de les contribucions especials.
2. Per a la constitució de les Associacions administratives de contribuents a què es
refereix l'article anterior, l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels
afectats, sempre que representin, almenys, els dos terços de les quotes que s'hagin de
satisfer.
Article 20. Recaptació
Per a la recaptació de les contribucions especials es procedirà segons el que estableix
pels ingressos directes la Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 21. Infraccions i sancions
1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions
que hi corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les
quotes liquidades no prescrites.
Article 22. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicarà la
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, la Llei General Tributària i
disposicions que les desenvolupin i complementin.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1. Fet imposable
1. L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe de caràcter real, que grava el
valor dels béns immobles en els termes que s’estableixen a la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i en aquesta ordenança.
2. El fet imposable de l’impost es constitueix per la titularitat dels següents drets sobre
béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) Dret d’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics als quals estan afectes dins del terme municipal.
b) Dret real de superfície sobre els béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins
del terme municipal.
c) Dret real d’usdefruit sobre els béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins del
terme municipal.
d) Dret de la propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins del
terme municipal.
La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits a les lletres
anteriors per l’ordre establert determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants
modalitats esmentades.
3. Als efectes d’aquest impost tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a
aquests a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 2. No subjecció
No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns del domini públic
marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles en propietat dels municipis en els quals estiguin
enclavats:
- Els de domini públic afectats a un ús públic.
- Els de domini públic afectats a un servei públic gestionat directament per
l’Ajuntament, excepte quan es tractin d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
Article 3. Subjecte passiu
1. En són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que ostentin la
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
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2. L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost a qui, no reunint
la condició de subjecte passiu d’aquest impost, faci ús mitjançant contraprestació dels
seus béns patrimonials.

Article 4. Responsables
1. En els casos de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa,
l'adquirent ha de respondre, per derivació de l'acció tributària, amb els esmentats béns
del pagament dels deutes tributaris.
2. En els casos de modificació en la titularitat dels drets reals d'usdefruit, de superfície o
de concessió administrativa sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari,
concessionari o superficiari ha de respondre del pagament dels deutes tributaris.
3. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
4. Quan siguin dos o més els copropietaris en règim de proindiviso d’un bé immoble,
respondran solidàriament del pagament de l’impost a l’empara del que preveu l’article
34 de la Llei general tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el
compliment de l’obligació a qualsevol dels obligats.
5. Responen solidàriament de la quota els copartíceps o cotitulars de les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, i en proporció a llurs respectives
participacions si figuren inscrits així al Cadastre Immobiliari. De no figurar-ne inscrits,
en tot cas, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals.
Article 5. Exempcions
1. Gaudeixen d'exempció els béns següents:
a) Els que, essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats
locals, estan directament afectats a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris, així com els de l’Estat afectats a la defensa nacional.
b) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
c) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en aquests terrenys
destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a
l'explotació de les línies esmentades.
d) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat espanyol i la
Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, del 3 de gener de 1979, i els de les
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa
l’article 16 de la Constitució.
e) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les
condicions establertes a l'article 63 apartat 1r de la Llei 39/1988, del 28 de desembre.
2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts els béns següents:
a) A l’empara del que disposa l’article 15.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals del
mecenatge, aquells béns dels que en siguin titulars les entitats sense finalitats
lucratives, quan compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa Llei,

21

sempre i quan els béns immobles no estiguin afectats a explotacions econòmiques no
exempts de l’Impost sobre societats.
b) Els béns immobles que estiguin destinats a l’ensenyament per centres docents
acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada
a l’ensenyament concertat.
c) Els que en siguin titulars centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests
estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques dels referits
centres.
d) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les
condicions establertes a l'article 63 apartat 2r de la Llei 39/1988, del 28 de desembre.
3. Les exempcions que han d'ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost, en cap
cas, no pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.
4. L'efecte de la declaració de les exempcions que han d’ésser sol·licitades pel subjecte
passiu comença a partir de l'exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir
caràcter retroactiu.
5. L’aplicació de l’exempció de la lletra a) de l’apartat 2n d’aquest article estarà
condicionada a què les entitats sense finalitats lucratives comuniquin a l’Ajuntament que
s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals del mecenatge.
Article 6. Bonificacions
1. Tenen dret a una bonificació a la quota íntegra del 50% per un període de com a
mínim la durada de l’obra i que com a màxim no pot ser superior a tres anys, els béns
immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a
aquesta, sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres i que
els béns no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a
aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes obres, sempre
que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva.
Per gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els requisits
següents:
a) Acreditació en el moment de la sol·licitud que l'empresa es dedica a l'activitat
d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la
presentació dels Estatuts de la Societat.
b) Acreditació en el moment de la sol·licitud que l'immoble objecte de la bonificació no
forma part de l'immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de l'administrador de
la societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat a Hisenda, a l’efecte de l'Impost
sobre Societats.
c) Disposar en el moment de la sol·licitud de l’oportuna llicència d’obres.
d) Per tal de fer efectiva la bonificació, caldrà acreditar la data d'inici de les obres
d'urbanització o construcció de què es tracti, la qual es farà mitjançant certificació del
tècnic-director competent, visat pel Col·legi Professional.
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2. Tenen dret a una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els
habitatges de protecció oficial i els habitatges que resultin equiparables a aquests
d’acord amb la normativa d’aplicació de la CCAA. Aquesta bonificació es concedirà a
petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a
l’acabament dels tres períodes impositius de durada d’aquesta bonificació i sorgirà
efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
3. Tenen dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra i, en el seu cas, del recàrrec
de l’impost a què es refereix l’article 134 de la Llei 39/1988, els béns de naturalesa
rústica de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes
establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les
Cooperatives.
4. L'efecte de la concessió de les bonificacions comença a partir de l'exercici següent a
la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
5. Els habitatges que duguin a terme obres de reforma o millora de les seves
instal·lacions amb l’objectiu d’afavorir l’estalvi i eficiència energètica, així com la
producció d’energies renovables gaudiran d’una bonificació de com a màxim el 15% en
la quota íntegra de l’impost de bens immobles (IBI) durant els primers 10 anys
posteriors a la seva instal·lació d’acord amb els següents barems i sempre que aquestes
siguin compatibles amb les normes urbanístiques:
Producció Energies renovables (15% bonificació durant 10 anys)
S’aplicarà
eòlica per
calefacció
establerts

un 15% de bonificació sobre l’IBI quan s’instal·lin sistemes fotovoltaics o
producció elèctrica (mínim 3KW), o sistemes solars tèrmics o geotèrmics per
amb una cobertura del 60% com mínim i sempre complint amb els criteris
per la normativa específica.

S’haurà de justificar la cobertura del 60% a través d’energies renovables mitjançant
estudi i certificat realitzats per un tècnic competent.
Renovació Calderes (15% bonificació durant 10 anys)
S’aplicarà un 15% de bonificació sobre l’IBI quan es renovin les calderes actuals per
calderes de biomassa.
Recollida i emmagatzematge Aigües pluvials (5% bonificació durant 10 anys)
S’aplicarà un 5% de bonificació sobre l’IBI quan es realitzi la recollida i
emmagatzematge d'aigües pluvials (dipòsit mínim 3.000 litres). S’haurà de justificar el
sistema mitjançant certificat tècnic d’instal·lació.
En el supòsit que es realitzin al mateix temps dues o més actuacions de les esmentades
en els barems anteriors, el percentatge de bonificació serà l’equivalent a la suma d’elles
amb un màxim del 15%.
En cas que es realitzin dues o més actuacions en diferents anys, únicament es sumaran
les bonificacions en els anys en que coincideixin dins del període màxim de 10 anys
consecutius a la realització de cada una d’elles.
La bonificació de cada una d’elles en cap cas podrà superar el 40% del cost total de la
instal·lació el qual s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la corresponent
factura.
Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar certificació de l’institut
català de l’energia (ICAEN) que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha
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efectuat segons les seves directrius i que podrà cobrir el 60% de la demanda energètica
total anual per a aigua calenta sanitària de l’habitatge.
En aquells supòsits que es consideri necessària, l’Ajuntament emetrà un informe tècnic
que justifiqui l’atorgament de la bonificació, si s’escau.
6. Es concedirà durant els cinc anys següents a la construcció o rehabilitació
d’habitatges amb el distintiu “Segell Verd” (nivell B), una bonificació anual equivalent al
25% de l’import de l’impost sobre béns immobles. Es concedirà l’esmentada Bonificació
un cop concedida la llicència de primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància
del compliment dels requisits del distintiu “Segell Verd”.
Es concedirà durant els cinc anys següents a la construcció o rehabilitació d’habitatges
amb el distintiu “Segell Verd” (nivell A), una bonificació del 50% de l’import de l’Impost
sobre béns immobles. Es concedirà l’esmentada bonificació un cop concedida la llicència
de primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància de l’acompliment dels
requisits del distintiu “Segell Verd”.
La bonificació esmentada a l’apartat anterior s’aplicarà directament per part de
l’Ajuntament al pagament del 25% de la quota de l’IBI del l’immoble objecte de la
subvenció.
7. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses i les famílies
monoparentals. Aquesta bonificació es limita a l’immoble que sigui la residència habitual
de la família nombrosa i monoparental, i sempre que els ingressos de la unitat familiar
siguin inferiors a 36.000 € pel que fa a famílies nombroses i 18.000 a les famílies
monoparentals. En la corresponent sol·licitud de bonificació el subjecte passiu titular de
la família nombrosa i monoparental haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits
mitjançant la presentació del Llibre de Família, certificat d’ingressos de l’any anterior o
declaració de l’IRPF, o qualsevol altra mitjà de prova admès en dret. La sol·licitud
s’haurà de renovar anualment acreditant que se segueixen complint els requisits que
van donar lloc a la concessió de la bonificació.
8. Tindrà una reducció del 75% en els casos de persones d’escassa capacitat
econòmica, sempre que llurs ingressos líquids per tots els conceptes del conjunt familiar
residents d’un mateix habitatge no excedeixi de l’IPREM. La sol·licitud s’haurà de
renovar anualment acreditant que se segueixen complint els requisits que van donar lloc
a la concessió de la bonificació. Es limita al immoble que sigui la residència habitual i
figuren empadronats.
9. La bonificació serà del 50 per cent quan un dels membres de la unitat familiar hagin
estat més de 183 dies a l’atur, l’any immediatament anterior. S’aplicarà quan els
membres de la unitat familiar no superin els 18.000 euros. La sol·licitud s’haurà de
renovar anualment acreditant que se segueixen complint els requisits que van donar lloc
a la concessió de la bonificació. Es limita al immoble que sigui la residència habitual i
figuren empadronats”
10. Tindran una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’impost per locals que
cedeixin aparadors.
11. Tindran una bonificació del 95% a la rehabilitació integral dels edificis del carrer
Major catalogats, executats durant l’any de la rehabilitació.
Article 7. Base imposable i base liquidable
1. La base imposable és constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
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Aquests valors poden ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de
la manera que la llei preveu.
a) La base liquidable d’aquest impost és el resultat de practicar, si s’escau, en la base
imposable les reduccions que legalment s’estableixin.
Article 8. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus per als béns immobles de naturalesa rústica és el 0’976%.
2. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d’ús residencial és
el 0,7572%.*
3. El tipus de gravamen per als béns immobles de característiques especials és el
0,748%.”
4. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
5. La quota líquida de l’impost s’obté minorant la quota íntegra en l’import de les
bonificacions previstes legalment i reglamentàriament.
6. El tipus s’actualitzarà segons la taxa de variació anual d’IPC a Catalunya i no es
modificarà si aquesta és negativa.

Article 9. Recàrrecs
1. S’exigirà als subjectes passius un recàrrec del 75% de la quota líquida de l’impost per
al béns immobles que es trobin en construcció paralitzada des de fa més de 2 anys,
amb llicència caducada i sense pròrroga atorgada. Quedaran exemptes d’aquest
recàrrec aquelles obres paralitzades que respectin les condicions mínimes d’higiene i
salubritat. Aquest recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment un
cop aquest Ajuntament constati la situació de paralització en els termes assenyalats.
2. S’aplicarà un recàrrec del 50% de l’IBI als immobles desocupats dels propietaris de 3
o més immobles.
Article 10. Meritament i període impositiu
1. L’impost es meritarà el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que hagin d’ésser objecte de declaració o comunicació davant
del Cadastre Immobiliari tindran efectivitat en el meritament de l’impost en el període
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals.
Article 11. Procediment de declaració i de comunicació
1. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que
tinguin transcendència a efectes d’aquest impost, determinaran l’obligació dels
subjectes passius de formalitzar les declaracions conduents a la seva inscripció en el
Cadastre Immobiliari, d’acord amb allò establert a les normes que el regulen.
2. Sense perjudici de la facultat de la Direcció General del Cadastre de requerir a
l’interessat la documentació que resulti pertinent en cada cas, l’Ajuntament posarà en
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coneixement del Cadastre Immobiliari, a través de comunicacions, els fets, actes o
negocis susceptibles d’inscripció cadastral pels quals s’hagi atorgat la corresponent
llicència o autorització municipal, supòsit en el qual el subjecte passiu quedarà exempt
de declarar davant el Cadastre Immobiliari aquests fets, actes o negocis.
Aquestes comunicacions tindran com a objecte els següents fets, actes o
negocis.

1. La realització de noves construccions.
2. L’ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui

parcial o total.
3. La demolició o enderroc de les construccions.
4. La modificació d’ús o destí d’edificis i instal·lacions.
L’obligació de l’Ajuntament de comunicar afectarà als anteriors fets, actes o
negocis pels quals s’hagi atorgat de manera expressa alguna de les següents
llicències:
a) Llicències d’obres de construcció d’edificacions i instal·lacions.
b) Llicències d’obres d’ampliació d’edificis i instal·lacions existents.
c) Llicència de modificació, rehabilitació o reforma que afecti a l’estructura dels
edificis o instal·lacions existents.
d) Llicència d’enderroc de les construccions.
e) Llicència de modificació de l’ús dels edificis i instal·lacions en general.
f) Qualsevol altra llicència o autorització equivalent a les anteriors d’acord amb la
legislació aplicable.
3. L’Ajuntament requerirà a la persona a qui s’hagi atorgat llicència de primera
utilització d’un immoble la informació complementària que sigui necessària per la
remissió al Cadastre Immobiliari de la corresponent comunicació.
Article 12. Gestió de l’impost
-

-

-

L’impost és gestiona a partir de la informació continguda al padró cadastral i a la
resta de documents expressius de les seves variacions elaborats a l’efecte per la
Direcció General del Cadastre.
La liquidació i la recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i
comprendran les funcions de reconeixement i denegació d’exempcions i
bonificacions, realització de les liquidacions tributàries conduents
a la
determinació del deute, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
Les quotes de l’impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de
béns rústics situats al municipi s’agruparan en un únic document cobratori.

Article 13. Infraccions i sancions
Es procedirà segons allò que preveu la Llei General Tributària, les normes que regulen,
complementen i desenvolupen el present impost i l’Ordenança Fiscal General de Gestió,
Inspecció i Recaptació.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma
de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost, són d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d'aquesta ordenança.
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Disposició final
Aquesta ordenança començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al BOP, i es
mantindrà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Article 1r. Fet imposable
1. L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la
titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques,
qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. A l’efecte d'aquest impost
també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula
turística.
3. No es troben subjectes a aquest impost:
- Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu
model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions,
certàmens o curses limitades d’aquesta naturalesa.
- Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil
dels quals no sigui superior a 750 quilograms.
Article 2. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics
i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels
respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis
internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, o al
trasllat de ferits o malats.
f) Els vehicles, la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg i que, per construcció, no
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts
especialment -i no merament adaptats- per a l'ús d'una persona amb defecte o
incapacitat física.
g) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta
exempció s’aplicarà en tant en quant es mantinguin les dites circumstàncies, tant als
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats per al seu transport.
A aquests efectes es consideren persones amb minusvàlua qui tingui aquesta condició
legal en grau igual o superior al 33%.
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Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran de justificar la destinació del vehicle per al qual es sol·licita l’exempció, i
s’aportarà, a més, certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la
del conductor.
i) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció
Agrícola.
j) Els vehicles que estiguin classificats com a històrics, amb una antiguitat superior als
25 anys, segons el que estableix el RD 1247/1995, de 14 de juliol.
Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres f), g), i i) de l'apartat
1 d'aquest article, els interessats han d'instar-ne la concessió indicant les
característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada
l'exempció per l'Ajuntament, s'expedirà un document que acrediti la concessió.
2. S’estableixen bonificacions del 50% de la quota de l’impost en els supòsits següents:
a) A favor dels titulars de vehicles que incorporin catalitzadors o acreditin que els han
incorporat a partir de l’any 1999. S’exclouen aquells vehicles de primera adquisició que
els disposin de fàbrica. Aquesta bonificació es gaudirà durant tres exercicis fiscals
consecutius a partir de la declaració de la bonificació per l’òrgan competent municipal.
b) A favor dels titulars de vehicles que s’hagin adaptat per a l’ús de biocombustibles
(derivats d’olis vegetals, biogàs, gas natural comprimit i hidrogen) i dels titulars de
vehicles elèctrics i bimodals. Aquesta bonificació es gaudirà per a tots els exercicis
fiscals següents a partir de la declaració de la bonificació per l’òrgan competent
municipal.
c) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, corresponent a l’exercici
de primera matriculació definitiva, els vehicles amb emissions de fins 100 gr/km de
CO2.
d) Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost corresponent a l’exercici
de la primera matriculació definitiva, els vehicles tipus turisme amb emissions des de
101 gr/km de CO2 fins a 120 gr/Km de C02.
Els interessats han d’instar la bonificació mitjançant sol·licitud i hauran d’acompanyar la
fitxa de les característiques tècniques del vehicle i la factura en què s’acrediti la
instal·lació realitzada.
Per tal que es declarin les bonificacions esmentades, el subjecte passiu no ha de tenir
liquidacions pendents de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 3. Període impositiu i meritació de l'impost
El període impositiu coincideix amb caràcter general, amb l’any natural, llevat dels
casos de :
a) Primera adquisició del vehicle:
El període impositiu del primer any serà el dels trimestres naturals, comptats a partir
del primer dia del trimestre natural en què es produeixi l’adquisició del vehicle.
b) Baixa definitiva o temporal del vehicle:
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El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa definitiva o temporal del
vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’impost
fins a l’últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa definitiva, en
qualsevol de les seves variants (voluntària, per renovació del parc, per exportació de
trànsit comunitari) o temporal per sostracció o robatori del vehicle.
c) Baixa per exportació:
El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa per exportació del vehicle
serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’impost fins a
l'últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa per exportació.

Article 4. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquest impost, les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el
vehicle en el permís de circulació.
Article 5. Tarifes
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat a l'article 96.1 de la Llei 39/1988,
del 28 de desembre, s'incrementaran per l'aplicació del coeficient. Aquest coeficient
s’aplicarà fins i tot en el supòsit que l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Per aplicació del que s'ha previst a l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables
en aquest municipi és el següent:
Potència i classe de vehicles

A) Turismes:
De
De
De
De
De

menys de 8 cavalls fiscals
8 a 11,99 cavalls fiscals
12 a 15,99 cavalls fiscals
16 a 19,99 cavalls fiscals
20 cavalls en endavant

B) Autobusos

De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

C) Camions
De
De
De
De

menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
més de 9.999 quilograms de càrrega útil

D) Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

Quota €

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00

165,30
235,36
293,95

84,56
166,60
237,28
296,60

34,53
55,54
165,30

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De més de 750 i menys de 1.000 Kg de càrrega útil

34,53
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De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
De més de 2.999 Kg de càrrega útil

F) D’altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes

fins a 125 cc
de més de 125 cc fins a 250 cc
de més de 250 cc fins a 500 cc
de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
de més de 1.000 cc

55,54
165,30

8,58
8,58
14,83
29,60
60,01
120,62

Article 6. Classes de vehicles
1. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les
tarifes serà el que determini amb caràcter general l'Administració de l'Estat. Per
defecte, hom es regirà per allò que disposa el Codi de la Circulació pel que fa als
diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a més, les regles següents:
-Les ambulàncies tributen com a turismes d'acord amb la seva potència fiscal.
-Els autobusos, segons les places.
-Els camions, segons els quilos de càrrega útil.
-Els cotxes fúnebres tributen com a turismes d'acord amb la seva potència fiscal.
-Els derivats de turisme tributen com a camions segons els quilos de càrrega útil.
-Les formigoneres tributen com a camions segons els quilos de càrrega útil.
-Els furgons, furgonetes i furgonetes mixtes tributen com a camions segons els quilos
de càrrega útil. S'entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d'adaptar un vehicle
turisme al transport mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i
vidres, l'alteració de les mides i de la disposició de les portes, i altres alteracions que no
modifiquin essencialment el model del qual deriva. Quan el vehicle sigui habilitat per al
transport de més de 9 persones, tributen com a autobús.
-Les màquines agrícoles tributen com a tractors d'acord amb la seva potència fiscal.
-Les màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ésser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributen com a
tractors d'acord amb la seva potència fiscal.
-Les motocicletes i motocicles, segons els centímetres cúbics.
-Els remolcs i semiremolcs, segons els quilos de càrrega útil.
-Els tot terreny tributen com a turisme d'acord amb la seva potència fiscal.
-Els tractors, tracto-camions i tractors d'obres i serveis tributen d'acord amb la seva
potència fiscal.
-Els turismes tributen d'acord amb la seva potència fiscal.
-Els vehicles especials tributen com a tractors d'acord amb la seva potència fiscal.
-Els vehicles mixtos tributen com a camions segons els quilos de càrrega útil.
-Els vehicles-habitatge tributen com a turismes d’acord amb la seva potència fiscal.
-Els vehicles articulats tributen simultàniament i separadament el tractor d'acord amb la
seva potència fiscal i el remolc o semiremolc, segons els quilos de càrrega útil.
2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establerta d'acord amb el que
disposa l'article 260 del Codi de la Circulació, segons estableix la regla 3a. de l'article
1r. del Reial decret 1576/89, del 22 de desembre.
Article 7. Normes de gestió i recaptació
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.
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2. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost per als casos de primeres
adquisicions, reformes que alterin la seva classificació a efectes d’aquest impost,
transferències, canvis de domicili i baixes definitives dels vehicles.
La Prefectura de Trànsit no tramitarà els expedients dels casos abans esmentats de
baixes, sense que s’acrediti, prèviament el pagament de tots els deutes produïts per
aquest impost.
En tots els casos els subjectes passius, i dins el termini de tenta dies des de la data en
què es produeixin els fets abans esmentats, presentaran declaració liquidació segons el
model establert per l’Ajuntament, el qual contindrà els elements tributaris
imprescindibles per a la liquidació de l’impost i al qual s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa, el certificat de les característiques tècniques i document
nacional d’identitat o codi d’identificació fiscal del subjecte passiu. Simultàniament a la
presentació de la declaració, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota resultant,
que tindrà caràcter de liquidació provisional, en els casos en què aquesta sigui a favor
de l’Ajuntament o li serà retornat l’ingrés fet en excés en els casos en què així sigui
procedent.
3. En els casos no previstos en l’article anterior, el pagament i la notificació de les
quotes anuals es realitzarà dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró, que
estarà format per tots els vehicles de tracció mecànica d’aquest municipi subjectes a
l’impost.
4. El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament
degudament autentificat.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma
de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost són d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposició final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1. Fonament legal
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara dels articles 101 a 104 inclosos de la
llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la llicència
d’obres o urbanística corresponent, s’hagi o no obtingut aquesta llicència, sempre que la
seva expedició correspongui a aquest Ajuntament.
2. Les construccions, instal·lacions i obres a què fa referència l’apartat anterior podran
consistir en:
a) Les obres de nova planta i ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació,
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la
disposició interior dels edificis, o que incideixin en qualsevol classe d’instal·lacions
existents.
c) Les obres, usos i instal·lacions provisionals, de conformitat amb la legislació
urbanística i Normes Subsidiàries de Planejament municipal.
d) L’obertura de rases en la via pública o en terrenys del comú i les obres d’instal·lació
de serveis públics o de modificació i ampliació d’aquests serveis, qualsevol que en sigui
l’emplaçament.
e) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens,
llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres per executar en un
projecte d’urbanització o edificació aprovat o autoritzat.
f) Els enderrocs i les demolicions de construccions, totals o parcials.
g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques, les bastides i les
bastimentades de precaució.
h) La tala d’arbres.
i) La nova implantació, l’ampliació, la modificació, la substitució o el canvi
d’emplaçament de tota mena d’instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol
que en sigui l’emplaçament.
j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports o de les tanques que
tinguin publicitat o propaganda visible o perceptible des de la via pública.
k) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials,
mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el
subsòl.
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l) La realització de qualsevol altres actes establerts pel planejament urbanístic municipal
o per les ordenances que hi siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, els
propietaris dels immobles sobre els quals es facin les construccions, les instal·lacions o
les obres sempre que siguin propietaris de les obres.
En els altres casos, es considerarà contribuent el qui tingui la condició de propietari de
l'obra.
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin
les llicències corresponents o facin les construccions, les instal·lacions o les obres, si no
eren els mateixos contribuents.
Article 4. Bonificacions
1- Tindran una bonificació del 95% les construccions, instal·lacions i obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials,
culturals, històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Aquest acord plenari serà necessari sempre i quan no existeixi una declaració genèrica
de l’interès dels béns amb vinculació jurídica com pot ser un Pla urbanístic, Catàleg o
altres documents similars.
Gaudiran d’una bonificació del 95% les obres de rehabilitació de façanes en tot el terme
municipal i de correcció de patologies estructurals tècnicament acreditades.
2.- Es disposarà d’una bonificació de fins al 95% de l’impost sobre
construccions,
instal·lacions
i
obres
(ICIO)
les
obres
de
reforma
o
millora de construccions o instal·lacions en que s’instal·lin captadors solars tèrmic o
fotovoltaics i/o altres energies renovables sempre que no els hi sigui d’obligada
instal·lació d’acord amb la normativa vigent.
Per tal d’aplicar a la bonificació, caldrà que la instal·lació de reforma
o millora esmentada anteriorment disposi d’una aportació d’energia renovable
(fotovoltaica
o
eòlica
per
producció
elèctrica)
de
3KW
com a mínim, o en el cas d’energia solar tèrmica o geotèrmia per
calefacció/acS
disposi
d’una
cobertura
del
60%
com
mínim
i
sempre complint amb els criteris establerts per la normativa específica.
S’haurà
de
justificar
la
cobertura
del
60%
i/o
l’aportació
mitjançant un estudi i un certificat realitzats per un tècnic competent.

d’energia

També disposarà de la bonificació del 95% de l’ICIO les obres de
reforma o millora que derivin de la realització d’un projecte integral, que representi un
estalvi
energètic,
l’objectiu
del
qual
sigui
l’ús
eficaç
de
l’aigua,
aïllament
acústic
i/o
tèrmic.
S’haurà
de
disposar
de la justificació i certificat tècnic corresponent.
3- Gaudiran d’una bonificació del 10 per cent (nivell A) i del 5 per cent (nivell B) en la
quota de l’impost, aquelles obres de nova construcció o rehabilitació que s’acullin al
“Segell Verd”. L’acompliment dels requisits del “Segell Verd” es justificaran en el propi
projecte d’edificació visat, apte per a la sol·licitud de llicència d’edificació, sense
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perjudici de la comprovació final de l’acompliment dels requisits del “Segell Verd” per
part de l’Ajuntament en el moment de la concessió de la llicència de primera ocupació,
la qual, en cas d’incompliment dels esmentats requisits, pot donar lloc a l’obligació de
pagament de l’import de la bonificació gaudida indegudament més els corresponents
interessos de demora.
4- Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost aquelles obres de
reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres
arquitectòniques, o la millora de l’accessibilitat als edificis per part de persones amb una
discapacitat que afecti la seva mobilitat. L’acompliment d’aquest requisit es justificarà
amb un informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntantlo a la sol·licitud de bonificació.
Article 5. Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d'aquest impost la constitueix el cost real i efectiu de la
construcció, la instal·lació o l'obra.
2. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar la base imposable al tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen és del 4%.
4. L’impost recau en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara
que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.
5. La quota de l’impost es reduirà en el supòsit d’obres menors en l’import satisfet o
que s’hagi de satisfer pel subjecte passiu en concepte de taxa per atorgament de
llicència urbanística, no podent resultar l’esmentada diferència un import a retornar
negatiu, fins a 1.000 € de pressupost, la llicència quedarà abonada amb la Taxa 5a.

Article 6. Període Impositiu
1. És el d'execució de l'obra, o sigui el període que va des del començament fins
l'acabament de les construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que s'han
de comunicar a l'Administració municipal.
2. Es considerarà com a data de finalització de les obres:
a) La data d'acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la
certificació de final d'obra.
b) La data de termini de la llicència urbanística o d'obres.
c) La data de sol·licitud de la llicència de primera utilització, o d'utilització efectiva de la
construcció, instal·lació o obra.
d) La data del desistiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència
municipal.
3. En el cas de desistiment de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part
executada, en la forma prevista en el punt 3 de l'article següent.
4. En el cas de que es reprenguin les obres a les que s'havia desistit o deixat caducar la
llicència municipal, s'haurà de procedir d'acord amb el que es preveu en l'apartat 2 de
l'article següent, per la part de construccions, obres i instal·lacions que restin per
executar, amb l'aplicació del cost actualitzat i el tipus de gravamen vigent en la nova
data de meritació, que serà la de reinici de les obres.
Article 7. Règim de declaració, auto-liquidació i ingrés
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1. S'estableix el règim d'auto-liquidació de l'impost.
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-liquidació, segons el
model establert per l'Ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles
per la liquidació de l'impost així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o
immoble on es realitzin o s'hagi d'efectuar la construcció, obra o instal·lació, bé sigui
amb la documentació per sol·licitar la llicència, o independentment, abans o dintre el
mes d’iniciació de les obres.
3. Acabades les obres s'haurà de comunicar a l'Administració municipal junt amb
l'auto-liquidació comprensiva de les construccions, instal·lacions i obres realment
executades, que pot coincidir o no amb la inicial.
4. El subjecte passiu ha d'ingressar la quota provisional, i si s'escau la diferència amb la
definitiva, a la Tresoreria Municipal, segons resulti de la seva declaració. Una vegada
comprovades per l'Administració es reclamarà o retornarà la diferència que resulti.

Article 8. Infraccions i sancions
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les
declaracions liquidacions al començament i a l'acabament de les obres; el que aquestes
resultin incorrectes, i el no fer l'ingrés dintre el termini d'un mes d'haver començat les
obres.
Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària, i l'Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.
Article 9. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà la
Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General
Tributària i disposicions que les desenvolupin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 1. Fonament legal
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana establert per l’Ajuntament d’acord amb l’article 60.2 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regeix en aquest terme municipal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana que es manifesti com a conseqüència de la transmissió de la
propietat del mateixos per a qualsevol títol o sobre els que es constitueixi o transmeti
qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini.
2. El títol a què fa referència l'apartat anterior podrà consistir, entre altres, en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negoci jurídic "inter vius", tant amb caràcter onerós com gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
3. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que la tinguin a
efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
Article 3. No subjecció
No estarà subjecte a l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústecs a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
Article 4. Subjecte passiu
Tindran la consideració de subjectes passius de l'impost:
En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini.
a) a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de la que es constitueixi o
transmeti el corresponent dret real.
b) a títol onerós, el transmitent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el
corresponent dret real.
Article 5. Exempcions objectives i bonificacions
Estan exempts de l'impost els increments de valor que per llei es manifestin com a
conseqüència dels següents actes:
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a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que, com a pagament de les aportacions, es facin als cònjuges i les
transmissions que es facin als cònjuges com a pagaments dels seus havers comuns.
b) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els supòsits de separació o divorci
matrimonial.
Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost que s'acrediti com a
conseqüència de la transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets
reals de gaudi, limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a
favor dels cònjuges, descendents o ascendents i parelles estables que acreditin la
convivència del darrer any. Aquest benefici restarà condicionat als requisits següents:
-

Que l'objecte tributari el constitueixi el domicili habitual del causant i l'adquirent.
S’acredita pel fet de l’empadronament.

-

Que el valor cadastral del sòl corresponent a la finca objecte de transmissió en
l'exercici en què tingui lloc sigui inferior a 18.000 euros. De ser superior es bonifica
el 20 %.

-

Que la propietat es mantingui durant els deu anys següents a la mort del causant,
excepció feta que mori l'adquirent dintre de l'esmentat termini. En el cas que no
s'acompleixi el requisit de permanència pel temps esmentat, el contribuent haurà
d’autoliquidar, en el termini de trenta dies següents a la transmissió, la part de
quota que hagués deixat d'ingressar, més els corresponents interessos de demora,
sense perjudici de la quota que s'acrediti com a conseqüència d'aquesta alienació.

d) De conformitat amb l’article 123 de la llei 8/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de
mesures urgents per la creixement, la competitivitat i l’eficiència (BOE del 17 següent)
es modifica l’article 105.1 c) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, incloent com a exempcions de
l’Impost sobre l’increment de valors que es manifestin, amb efectes de l'u de gener de
2014, així com pels fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits de:
Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament
de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de
deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Les transmissions de l’habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en
execucions hipotecàries judicials o notarials.
Article 6. Exempcions subjectives
Estan exempts de l'impost els increments de valor quan l'obligació de satisfer-lo
recaigui a l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les Ens Locals a la que pertanyi el
municipi, així com els seus respectius Organismes Autònoms de caràcter administratiu;
el Municipi de d'imposició i demés Ens Locals integrades o en que s'integri el Municipi i
els seus respectius Organismes Autònoms de caràcter administratiu; les institucions que
tinguin la qualificació de benèfiques o benefico-docents; les Entitats Gestores de la
Seguretat Social i de Mutualitats i Germandats constituïdes conforme al que preveu la
Llei 33/1984 de 2 d'agost; les persones o entitats a favor de les que s'hagi reconegut
l'exempció per Tractats o Convenis Internacionals; els titulars de concessions
administratives revertibles respecte als terrenys afectes a les mateixes i la Creu Roja
Espanyola.
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Article 7. Base Imposable
1. La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana que es manifesti en el moment de la meritació i que
s'hagi produït en un període màxim de vint anys.
2. Per a determinar l'import del increment s'aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment de la meritació, el percentatge que li correspongui en funció del número d'anys
en els que s'hagués generat l'esmentat increment.
Sobre l'increment de valor resultant del càlcul no es practicarà cap disminució ni per
contribucions especials, ni per a millores permanents ni per a correccions monetàries ni
per cap altre concepte.
3. El percentatge esmentat serà aquell que resulti de multiplicar el número d'anys pel
percentatge anual següent:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys: el 3,54%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys: el 3,33%.
c) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys: el
2,93%.
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys: el 2,93%.
Aquest import que resulti no podrà ser superior a l'increment real del valor
experimentat pel terreny de que es tracti.
Article 8. Període de generació de l'increment de valor
A efectes de determinar el període de temps en que es generi l'increment de valor es
tindrà en consideració únicament els anys sencers transcorreguts entre la data de
l'anterior adquisició del terreny, o de la constitució o transmissió anterior d'un dret real
de gaudi limitatiu de domini, i la producció del fet imposable d'impost, sense considerar
les fraccions d'any.
En cap cas el període de generació de l'impost podrà ser inferior a un any.
Article 9. Valor del terreny en el moment de la meritació
1. En la transmissió de la propietat del terreny, per qualsevol títol o negoci jurídic, es
considerarà com a valor del terreny aquell que tingui fixat a efectes de l’Impost sobre
Béns Immobles. En aquells supòsits de terrenys que en el moment de la meritació no
tinguin fixat el corresponent valor a efectes de l'impost sobre Béns Immobles,
s'utilitzaran per la determinació del valor les declaracions o documents presentats o
dades consignades en llibres, registres comprovats administrativament
2. En la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
qualsevol títol, el valor del terreny, en el moment de la meritació es calcularà:
a) Determinant la part de valor que el dret representa en el conjunt del bé immoble de
que es tracti. Per això, s'aplicaran les normes de valoració establertes a efectes del
Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
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b) Aplicant la proporció resultant al valor assignat al terreny en el moment del
meritament, fixat a efectes del Impost sobre Béns Immobles. En els següents supòsits
les normes de valoració esmentades seran:
- El valor de la constitució d'un usdefruit temporal s'entendrà proporcional al valor del
bé immoble a raó del 2% per cada període d'un any, sense que pugui sobrepassar del
70%.
- El valor de la constitució d'un usdefruit vitalici s'estimarà que és igual al 70 per 100
del valor del bé immoble quan l'usufructuari tingui menys de 20 anys. L'esmentat
percentatge disminuirà a raó de 1% per cada any en que augmenti l'edat del
usufructuari.
- El valor d'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o
superior a trenta anys serà el 100% del valor del bé immoble al considerar-se com a
una transmissió de la plena propietat del terreny subjecte a condició resolutòria.
- El valor en la transmissió d'un dret d'usdefruit ja existent serà aquell que resulti
d'aplicar les normes a), b) o c) sobre el valor del bé immoble en el moment de la
transmissió.
- El valor de la transmissió del dret de nua propietat serà igual a la diferència en el valor
del bé immoble i el valor de la constitució de l'usdefruit calculat segons les normes
anteriors.
- El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar el 75% del valor del bé
immoble sobre el que es constitueixin les normes corresponents a la valoració els usdefruits temporals o vitalicis.
- El valor en la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudi limitatiu
de domini diferent dels anomenats en aquest article es considerarà que és el capital,
preu o valor pactat al constituir-lo, si fos igual o superior del que resulti de la
capitalització en l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual i en
supòsit de ser inferior, serà aquest últim.
3. El valor del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o el de
realitzar la construcció sota el seu sòl, sense suposar l'existència d'un dret real de
superfície es calcularà aplicant sobre la part dels valors dels béns immobles que
representi, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi
ha, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes per
construir en volada o en el subsòl, i la superfície total o el volum edificat quan s'hagin
construït.
4. El valor del terreny en els supòsits d'expropiació forçosa serà el que aquest
representi en el justi-preu, sense que es tingui en consideració el valor del terreny a
efectes del Impost sobre Béns Immobles.
Article 10. Quota tributària
La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de 30%.
Article 11. Meritament de l'impost
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, "inter vius"
o per causa de mort, a la data de transmissió.
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b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu de domini, a la
data en que es produeixi l'esmentada constitució o transmissió.
2. A tal efecte es considerarà com a data de la transmissió o constitució:
a) En el actes o contractes "inter vius", la de l'atorgament del document públic i, quan
es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre
Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
3. En els actes o contractes que existeixi alguna condició serà qualificada, d'acord amb
les normes del Codi Civil. En aquest supòsits:
a) Si la condició fos suspensiva, no es liquidarà l'impost fins que s'acompleixi.
b) Si la condició fos resolutòria s'exigirà l'impost sense perjudici de que quan la condició
s'acompleixi, es procedeixi a la seva devolució.
Article 12. Dret de devolució
1. Quan es declari o reconegui judicial o administrativament, per resolució ferma, haver
tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el
terreny, el contribuent tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, sempre i quan
aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i reclami la devolució en el
termini de cinc anys, complerts des que la resolució va quedar ferma. S'entén que
existeix efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han de realitzar les
recíproques devolucions a que es refereix l'article 1295 del Codi Civil. Tot i que l'acte o
contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà cap mena
de devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte de comú acord de les parts contractants, no
procedirà la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou, subjecte a
tributació. Aquest comú acord s'estimarà efectiu en l'avinença en acte de conciliació i el
simple desistiment a la demanda.
Article 13. Obligacions dels subjectes passius
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar a l'Ajuntament una declaració
segons el model oficial que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar la liquidació que procedeixi.
2. L'esmentada declaració haurà de ser presentada en els següents terminis a comptar
des de la data que es produeixi la meritació de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vius", el termini serà de trenta dies.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables
fins a un any sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu.
3. A l'esmentada declaració s'acompanyarà el document en que hi constin els actes o
contractes que originin la imposició.
Article 14. Obligacions dels altres interessats
Estaran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable
en els mateixos terminis que els subjectes passius:
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a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es produeixin per negoci jurídic
"inter vius", serà el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real.
b) En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini, a títol onerós, serà l'adquirent o la persona a favor de qui es
constitueixi o transmeti el dret real.
Article 15. Règim d'auto-liquidació de l'impost
1. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar per si mateixos l'impost d'acord amb el
model establert per l'Ajuntament.
2. Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants que hauran d'ingressar-se
en la tresoreria municipal en els terminis establert a l'article 15.
3. L'auto-liquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació
provisional, a compte, sotmesa a la corresponent comprovació de que s'ha efectuat
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost. Aquesta liquidació
esdevindrà definitiva d'acord amb el que està establert legalment.
Article 16. Obligacions dels notaris
Els notaris estaran obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la primera quinzena de
cada trimestre, la relació o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats per
ells durant el trimestre anterior, en el que es continguin els fets, actes o negocis jurídics
que posin de manifest la realització del fet imposable de l'impost, exceptuant els actes
d'última voluntat. Així mateix estaran obligats a trametre, en el mateix termini, la
relació dels documents privats comprensius dels esmentats fets, actes o negocis jurídics
que els hi siguin presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que disposa
aquest article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la
Llei General Tributària.
Article 17. Deure general de col·laboració
Les Administracions Tributàries de l'Estat, de la Generalitat i d'altres Ens locals, tenen el
deure de col·laborar en la gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost, d'acord amb el
que estableix l'article 8 de la Llei 39/1988 de 29 de desembre. A tal efecte
l'Administració Tributaria competent per a la liquidació dels Impostos de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Successions i Donacions, facilitaran
periòdicament la informació necessària de tots els actes que posin de manifest la
realització del fet imposable en el terme municipal.
Article 18. Inspecció i Recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades
pel seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 19. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la
determinació de les sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1. Fet imposable
1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe, obligatori, municipal, de
caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional,
d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en un local
determinat i es trobin o no especificades a les tarifes de l’impost.
2. Es consideraran, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les ramaderes,
quan tinguin un caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.
No tenen, per aquest motiu, aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes
dependents, les forestals i les pesqueres, cap de les quals constitueixen fet imposable
per l'impost.
3. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o
artístic, quan representa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de
recursos humans o d'un dels dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o
distribució de béns o serveis.
4. El contingut de les activitats gravades està definit en les tarifes de l'impost,
aprovades pels reials decrets legislatius 1175/1990, del 28 de setembre (BOE del 29 de
setembre, 1 i 2 d'octubre) i 1529/1991, del 2 d'agost (BOE del 6 d'agost) i en les
disposicions que les complementin i desenvolupin.
5. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret
i, en particular, pels que preveu l'article 3 del Codi de Comerç.
Article 2. Supòsits de no subjecció
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents:
a) L'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses que hagin figurat
degudament inventariats com a tals immobilitzats amb més de dos anys d’antelació a la
data de transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que
els hagi utilitzat durant el mateix període de temps.
b) La venda de productes que es reben com a pagament de treballs personals o de
serveis professionals.
c) L'exposició d'articles amb el fi exclusiu de decoració o ornament de l'establiment. En
canvi, l'exposició d'articles per regalar als clients estarà subjecta a l'impost.
d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària sempre que realitzin en territori nacional
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 4. Responsables
1. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a
les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.
2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en les termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions
Estan exempts de l'impost:
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, com també els organismes
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats
Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol,
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme
l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els
següents supòsits:
1) Quan l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que
concorre en els casos de:
a) Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova
entitat.
d) Successió en la titularitat de l’explotació per part de familiars vinculats a l’anterior
titular per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.
e) Quan les persones o els partícips de societat hagin exercit la mateixa activitats amb
anterioritat, bé com a persona física, bé mitjançant altres societats, ja sigui en el mateix
o en una altre municipi.
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f) Quan el titular de l’activitat constitueixi una societat en la que també participin
familiars per línia directa o col·lateral fins el segon grau.
2) Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en el següents casos:
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava
exercint.
c) Quan l’alta representi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja
s’estava realitzant.
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de
l’activitat per la qual ja s’estava tributant, ja sigui en el mateix o en un altre municipi.
e) Quan es produeixi baixa i alta d’activitats relacionades.
f) Quan l’alta respongui a un trasllat de l’activitat a un altre local, ja sigui en el mateix o
en un altre municipi.
g) Quan l’alta respongui a un canvi en l’opció de quota entre les modalitats municipal,
provincial i nacional.
C) Els següents subjectes passius
- Les persones físiques
- Els subjectes passius de l’impost de societats, les societats civils i les entitats de
l’article 33 de la Llei General Tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 €.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només
afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que
tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte
les regles següents:
- L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de
la Llei de Societats Anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i resta
de reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos
directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.
- L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre Societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques. En el cas de societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la
xifra de negocis s’elevarà a l’any.
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Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. No obstant, quan l’entitat formi
part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net
de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup. A aquests
efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat dominant i una o
vàries societats dominades. Es considera dominant a la societat mercantil que sigui
sòcia d’una altra societat, respecte de la qual:
• Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats
amb altres socis.
• Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels
membres de l’òrgan d’administració.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant, en algun dels
supòsits anterior, així com les successivament dominades per aquestes.
- En el supòsit dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a
l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt d’establiments permanents
situats en el territori espanyol.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les
Assegurances Privades.
E) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o
de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els
establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, sense ànim de lucre, estiguin
en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles
d'escriptori i els presten els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció
venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats a dit ensenyament,
sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment
de l'establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que
realitzin per a l'ensenyament, l'educació, la rehabilitació i la tutela de disminuïts, encara
que venguin els productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que
l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini
exclusivament a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment.
G) La Creu Roja espanyola.
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals de
mecenatge, estaran exempts, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7
de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les
següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits
establerts a l’article 3 de la mateixa Llei:
- les fundacions
- les associacions declarades d’utilitat pública
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- les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre
que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions
- les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions
- les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit
autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paraolímpic espanyol
- les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es
refereixen els punts anteriors.
1- Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D), G), i H) de l’apartat 1
anterior no estaran subjectes a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
2- Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el
Ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant l’Agència
Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es compleixin els
requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas,
quan es tracti de contribuents per l’impost sobre la renda de les persones físiques.
3- Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4- L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a
què l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
5- Les sol·licituds de reconeixement de les exempcions amb caràcter pregat s’han de
presentar a l’Ajuntament juntament amb la declaració d’alta en l’impost i hauran d’anar
acompanyades de la documentació acreditativa. Les exempcions de caràcter pregat que
siguin sol·licitades abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran
efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en
la data del meritament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles
per al gaudiment de l’exempció.
Article 6. Bonificacions
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs
unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.
2. Les sol·licituds de reconeixement de les bonificacions s’han de presentar a
l’Ajuntament juntament amb la declaració d’alta en l’impost i aniran acompanyades de
la documentació acreditativa.
Les bonificacions que siguin sol·licitades abans que la liquidació corresponent adquireixi
fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la
sol·licitud, sempre que en la data del meritament del tribut haguessin concorregut els
requisits legalment exigibles per al gaudiment de l’exempció.
3. Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin
per quota mínima municipal de l’impost sobre activitats econòmiques gaudiran d’una
bonificació de la quota corresponent d’acord amb la següent escala: el 30% el tercer
any, el 20% el quart any i el 10 % el cinquè any. La bonificació establerta en aquest
apartat es concedirà als subjectes passius que reuneixin les condicions requerides i
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prèvia sol·licitud d’aquests. Per poder gaudir de la bonificació s’haurà d’acreditar que
l’activitat econòmica no s’hagi exercit abans sota cap altra titularitat, entenent-se que,
les activitats econòmiques s’han exercit abans sota una altra titularitat, també en els
casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. La bonificació arriba a la
quota integrada per la tarifa modificada pel coeficient de població i la categoria de
carrers.
4. Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota corresponent, les empreses que
hagin incrementat el nombre de treballadors fixos un mínim del 10 per cent respecte al
personal en plantilla durant tot l’any anterior. Per poder gaudir d’aquest benefici es
requereix que el número de treballadors fixos de l’any a comparar sigui com a mínim de
5.
Article 7. Quota tributària
1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l’impost, els coeficients
de ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així
com les bonificacions regulades a l’article 6è anterior, i si s’escau el recàrrec provincial
que estableixi la Diputació de Girona.
2. En cas que les lleis de pressupostos generals de l'Estat o d'altres lleis de mesures
fiscals modifiquin les tarifes de l'impost i/o actualitzaven les quotes que contenen,
aquestes variacions tindrien plena vigència i tindrien efecte des de la seva entrada en
vigor.
Article 8. Coeficient de ponderació
Sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà un coeficient de
ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte
passiu, segons el quadre següent:
Import net de la xifra de negoci (euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu, serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel
mateix, i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article
5è d’aquest ordenança.
Article 9. Coeficients de situació
1. A efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen
en dues categories:
b) Carrers de primera categoria:
-Avinguda de França
-Carrer Josep Flores
-Carretera Sarrià de Dalt
-Sector Industrial Xuncla
-Accés a l’autopista des del Pont de l’Aigua
-Carrer Francesc Cambó
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-Passatge Ramió
c) Carrers de segona categoria:
-Tota la resta de carrers
2. Sobre les quotes incrementades per l'aplicació del coeficient establert a l'article 8è
d'aquesta ordenança s’aplicaran els coeficients següents:

a) Carrers de primera categoria: 2,774%
b) Carrers de segona categoria: 1,601%
Article 10. Període impositiu i meritament
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de
declaracions d'alta o de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat.
2. L'impost merita el primer dia
excepte quan en els casos de
coincideixi amb l'any natural; si
nombre de trimestres naturals
l'exercici de l'activitat.

del període impositiu i les quotes seran irreductibles,
declaracions d'alta, el dia de l'inici de l'activitat no
fos així les quotes es calcularan proporcionalment al
que resten per finalitzar l'any,inclòs el de l'inici de

Així mateix, en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest
cessament. Amb aquesta finalitat els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de
la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s'hagués exercit
l'activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions
i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats anònimes, les declaracions
d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin
l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a
aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què
es tracti.
En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap
devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals
aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.
3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
Article 11. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es faran d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions
dictades per a la realització.
Article 12. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat per la Llei
General Tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
Disposició final
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La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
1. Es recullen en una única ordenança fiscal el conjunt d’activitats administratives
que comporta :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

L’expedició i tramitació de documents administratius
L’autorització per la utilització de l’escut del municipi.
L’atorgament de llicències d'auto taxi.
L’atorgament d’autoritzacions i llicències ambientals.
L’atorgament de llicències urbanístiques.
L’atorgament d’autoritzacions i llicències municipals.
Les autoritzacions regulades al Reglament del Cementiri.

Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 en relació als 4 b) i 5 E. c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987 de
15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen els articles
15 a 19, i d'acord amb l'article 58 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, es regula l'aplicació de la taxa per la realització d'activitats
jurídic-administratives de competència municipal.
Article 2. Fet imposable
1 El fet imposable de la taxa constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats municipals.
2 A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara
que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis
o a la realització d’activitats de competència municipal, que estiguin gravats per una
altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeix un preu públic.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en interès
de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4 . Exempcions
Estaran exempts de la taxa regulada en aquesta Ordenança:

a) Els certificats emesos a instàncies dels Serveis d’Acció Socials d’aquest
Ajuntament.

b) Els documents expedits a instància d’autoritats civils, militars o judicials per
tenir efectes en actuacions d’ofici.

Article 5. Base imposable i quota
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El cost real o previsible de l’activitat jurídica-administrativa, considerada en la seva
globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota
tributària.
Article 6. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
6.1 TAXA PER ESTUDI, ANÀLISIS I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
1) Compulses de documents:
Persones empadronades a Sarrià de Ter
Persones no empadronades a Sarrià de Ter

5€
10€

2) Certificacions:
Per cada certificació en extracte o d’antecedents
Per cada certificació literal
Per qualsevol tipus de certificat expedit a interès particular
i dins del mateix exercici o bé citant l’any a què es refereix
Id. havent de recercar l’any
Certificacions sobre informes o documents urbanístics
Certificacions d’aprofitaments urbanístics
Certificats a efectes de desqualificació d’habitatges de protecció oficial

4,84
12,66
4,63
29,51

3) Còpies i impressions de documents:
Impressions a la biblioteca
Fotocòpies simples:
DIN A4 en blanc i negre
DIN A3 en blanc i negre
DIN A4 en color

0,15
0,20
0,40

DIN A3 en color
Pla General d’Ordenació Urbana en suport CD

0,80
8,42

4) Expedients administratius:
Publicacions d’edictes a diaris oficials a instància dels particulars –
El cost real dels anuncis
Pels informes tramesos, en virtut de la Llei 20/2009, pel Consell Comarcal
del Gironès – El cost real de l’informe
5) Llicència per la tinença i conducció de gossos considerats
Potencialment Perillosos

50,00 €

6) Per l’expedició i renovació de permisos i carnets de tota classe:
taxi, mercat, etc

11,00€»

6.2 LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
L'obligació de contribuir neix :
a)

Per la concessió, expedició i registre de la llicència i autorització administrativa
per al servei de transport d'auto-taxis i la resta de vehicles de lloguer de les
classes A, B i C del Reglament Nacional dels Serveis Urbans de Transport d'
Automòbils Lleugers.
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b)

Per a l'ús i explotació de les llicències A, B i C.

c)

Per l'aplicació de les llicències a un altre vehicle per substitució de l'anterior.

Estan obligats al pagament de la taxa :
A)

Per la concessió, expedició i registre, per l'ús i explotació de les llicències de
les classes A, B i C, a la persona a la qual se li expedeix.

B)

Per a la substitució del vehicle a efecte d'una llicència, el titular de la mateixa.
TARIFA
a)

Concessió, expedició i registre de llicències i transmissions de
llicències:
- Vehicles de les Classes A, B i C i ambulàncies…. 2.000,00 €

b)

Us i explotació de llicències, per any:
- Vehicles de les Classes A, B i C i ambulàncies…………………..50,00 €

c)

Substitució de vehicles:
- Vehicles de les classes A, B i C i ambulàncies………………......50,00 €

6.3
TAXA PER LA TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS, LLICÈNCIES I RÈGIMS DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES ACTIVITATS
Les tarifes que s'han d'aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen a
continuació:
1.- Activitats subjectes al règim d’autorització ambiental
La quota tributària de les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental,
enumerades a l’annex I de la llei 20/2009 es determinarà segons la superfície de
l’establiment aplicant les següents tarifes (incloses les activitats provisionals):
Fins a 100 m²

1000 €

De 101 m² a 250 m²

2200 €

De 251 m² a 600 m²

2800 €

De 601 m↓3 a 1000 m²

3900 €

Més de 1000 m²:
Els primers 1000 m²

3900 €

Per cada m² superior a 1000 m²

2,5 €/m²

La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els
serveis tècnics municipals considerin necessària per comprovar que l’establiment
s’ajusta al comunicat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens perjudici d’altres
controls i/o certificats que fossin obligatoris per normativa sectorial.
2.- Activitats subjectes al règim de llicència ambiental o llicència d’espectacles i
activitats recreatives
La quota tributària de les activitats subjectes al règim de la llicència ambiental o
llicència d’espectacles i activitats recreatives, incloent les activitats extraordinàries,
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corresponent a les activitats enumerades a l’annex II de la llei 20/2009 i a l’annex I del
decret 120/2010 es determinarà segons la superfície de l’establiment aplicant les
següents tarifes:
d) Fins a 100 m²

1000 €

e) De 101 m² a 250 m²

2200 €

f)

De 251 m² a 600 m²

2800 €

g) De 601 m↓3 a 1000 m²

3900 €

h) Més de 1000 m²:
i)

Els primers 1000 m²

3900 €

i)

Per cada m² superior a 1000 m²

2,5 €/m²

Les llicències provisionals del present apartat tributaran el 25% de les tarifes
esmentades anteriorment.
La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els
serveis tècnics municipals considerin necessària per comprovar que l’establiment
s’ajusta al comunicat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens perjudici d’altres
controls i/o certificats que fossin obligatoris per normativa sectorial.
3.- Activitats subjectes Comunicació prèvia d’obertura.
a quota tributària de les activitats de baix risc de l’Annex II de la Llei 16/2015, les
comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei
20/2009, Llei 11/2009 i Decret 112/2010, Llei 16/2009 i Decret 94/2010, Decret Llei
1/2009, o normativa que les substitueixi, es determinarà segons la superfície i activitat
de l’establiment aplicant les següents tarifes:
2. Fins a 400 m²

550 €

3. De 401 m² a 1000 m²

1000 €

4. Més de 1000 m²

3400 €

5. Establiments restauració (fins a 500m2)

1000 €

6. Establiments espectacles públics i activitats recreatives musicals

1.900 €

7. Centres de culte

1.000€

La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els
serveis tècnics municipals considerin necessària per comprovar que l’establiment
s’ajusta al comunicat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens perjudici d’altres
controls i/o certificats que fossin obligatoris per normativa sectorial.
4.- Activitats subjectes Declaració responsable d’obertura
La quota tributària de les activitats innòcues de l’Annex I de la Llei 16/2015 (no inclou
establiments comercials ni de restauració), Decret 159/2012 o normativa que les
substitueixi. subjectes a declaració responsable serà:
g) Fins a 120 m²

300 €

h) De 121 m² a 500 m²

600 €

i)

1000 €

Més de 500 m²
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La quota tributària dels establiments comercials serà la següent:
-

Fins a 120 m²

300 €

-

De 121 m² a 500 m²

600 €

-

De 501 m² a 750 m

1000 €

-

Més de 750 m²

3600 €

La taxa inclou l’anàlisi de la documentació i la primera visita o inspecció que els serveis
tècnics municipals considerin necessària per comprovar que l’establiment s’ajusta a la
declaració responsable i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens perjudici d’altres
controls i/o certificats que fossin obligatoris per normativa sectorial.
5.- Revisió i control d’autoritzacions, llicències i comunicacions.
5.1.- La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes al règim d’autorització
ambiental, tributaran el 25% de les tarifes d’aplicació establertes a l’apartat 1 anterior.
5.2.- La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes al règim de la llicència
ambiental o llicencia d’espectacles i activitats recreatives, tributaran el 75 % de les
tarifes d’aplicació establertes a l’apartat 2 anterior.
5.3.- La revisió de les activitats subjectes al règim de permís ambiental i que d’acord
amb la llei 20/2009 es sotmetin a comunicació prèvia, tributaran el 75% de les tarifes
d’aplicació establertes a l’apartat 3 anterior segons correspongui per tipus d’activitat.
5.4.- El control mediambiental periòdic de les activitats subjectes al règim d’autorització
ambiental , de llicència tributaran el 25% de les tarifes de l’apartat 1 anterior.
5.5.- El control mediambiental periòdic de les activitats subjectes al règim de permís
ambiental o comunicació prèvia, tributaran el 25% de les tarifes d’aplicació establertes
a l’apartat 3 anterior segons correspongui per tipus d’activitat.
5.6.- El control mediambiental periòdic de les activitats subjectes al règim de llicències
ambientals o d’espectacles públics i activitats recreatives, tributaran el 25% de les
tarifes de l’apartat 1 anterior.
6.- Canvis de titularitat o transmissions
6.1.- Els canvis de titularitat o transmissions, incloses les fusions i absorcions
d’empreses, tributaran una quota de 200 €. (inclou la primera visita de comprovació de
les activitats innòcues, per inspeccions complementàries a partir de la primera s’aplica
la tarifa de l’apartat 3).
6.2.- Els canvis d’activitat en un mateix local i les modificacions substancials de les
activitats tributaran com si es tractés d’una primera obertura.
6.3.- Les ampliacions i/o introducció de noves activitats que no signifiquin la modificació
substancial en un mateix local tributaran el 25% de la corresponent taxa.
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6.4.- Les obertures temporals d’activitats per un període inferior a 6 mesos acreditaran
el 50% de la corresponent taxa.
6.5.- L’ampliació no puntual d’horari en establiments de pública concurrencia tributarà
una quota de 75 €.
7.- Centre de culte
La quota tributària de la tramitació específica pr a centres de Culte d’acord amb el
Decret 94/2010 es determinarà segons la superfície de l’establiment aplicant les
següents tarifes:
7.1.- Comunicació prèvia i adequació

300 €

7.2.- Llicència de centre de culte:
10. De 100 m² a 250 m²

1000 €

11. De 251 m² a 600 m²

2400 €

12. De 601 m² a 1000 m²

3500 €

13. Més de 1000 m²:
14. Els primers 1000 m²

3500 €

14. Per cada m² superior a 1000 m²

2,5 €/m²

8.- Per aquells expedients en que sigui necessari un informe sobre la ponència
ambiental emès pel Consell Comarcal del Gironès, s’aplicarà la quota liquidada a
l’Ajuntament per part del Consell Comarcal amb una autoliquidació de 200 €.
9.- En denúncies de particulars, segons i successius informes sonomètrics d’immissió
interior i exterior, amb resultat de compliment de l’ordenança, essent subjecte passiu el
sol·licitant del servei es tributarà una quota de 500 €.
10.- En denúncies de particulars, segons i successius informes sonomètrics d’immissió
interior i exterior, amb resultat de compliment de l’ordenança, essent subjecte passiu el
sol·licitant del servei es tributarà una quota de 500 €.
11.- Llicències o comunicacions prèvies d’espectacles o activitats de caràcter
extraordinari. La quota tributària de les activitats subjectes a declaració responsable
serà:
c) Fins a 150 persones

125 €

d) De 151 persones a 2.000 persones

700 €

e) Més de 2.000 persones
f)

Les primeres 2.000 persones

700 €

f)

Per a cada 1.000 persones o fracció d’excés

512 €

12.- Organització d'actuacions en directe en establiments de restauracions i d'activitats
recreatives tributarà una quota de 75 €.
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13.- La comunicació de baixa d’una activitat es obligatòria i no tributarà.
14.- Per la tramitació administrativa de declaració responsable d’alta d’habitatges d’ús
turístic s’haurà d’abonar un import de 150€.
6.4 TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I AUTORITZACIÓ
D’OBRES
5) Documents relatius a serveis d’urbanisme:
a) Obres menors:
a.1) menys de 6.000 € ............................
a.2) més de 6.000 € ..............................

35,19 €
70,28 €

b) Obres majors:
b.1)
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)
b.8)

fins a 6.000 € ..................................
entre 6.000,01 i 10.000 € .................
entre 10.000,01 i 50.000 € ................
entre 50.000,01 i 120.000 € ..............
entre 120.000,01 i 300.000 € ............
entre 300.000,01 i 600.000 € ............
entre 600.000,01 i 1.000.000 € .........
més de 1.000.000 € .........................

70,28 €
84,33 €
101,20 €
121,44 €
145,73 €
174,87 €
209,85 €
251,82 €

c) Altres actuacions urbanístiques que precisin llicència municipal, el 0,15%
del pressupost amb un mínim de 102,35 €
Aquestes taxes es meritaran quan es realitzi l'activitat administrativa de que es tracti,
no obstant això, els subjectes passius estaran obligats a efectuar el dipòsit previ del seu
import en el moment d'efectuar la sol·licitud corresponent.
Els imports de les fiances són els fixats pel decret 161/2001, de 12 de juny, que
modifica la Disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol. En cas que es
dupliqui un decret substituint els abans esmentats, s’entendran substituïts també els
imports indicats a la present ordenança.
La devolució de la fiança es farà per Decret d’Alcaldia, prèvia presentació de la
documentació que acrediti que s’han portat els residus en abocadors autoritzats.
Llicències primera utilització o ocupació
- per cada habitatge ................................................................

102,35 €

Llicència de parcel·lació ............................................................

102,35 €

Llicència abocament:
Activitats incloses a l’annex I llei 20/2009
Activitats incloses a l’annex II llei 20/2009
Activitats incloses a l’annex III llei 20/2009
Per documents de concessió de llicències no tipificades en epígrafs anteriors
ni en l'ordenança fiscal específica ..............................................
6.5 TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI
-

Conservació i manteniment nínxols, per cada any
a) nínxols i columbaris : 12,25 €
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b) tombes : 25,52 €
c) panteons : 34,71 €
d) mausoleu : 47,98 €

-

Expedició de títols:

a) Expedició de títols de noves concessions: 22,10 €
b) Expedició de títols amb canvi de titularitat: 44,26 €
c) Expedició de duplicat de títols: 44,26 €
Article 7 - Exempcions i bonificacions
1. Gaudiran d'exempció del pagament d'aquesta taxa, sense perjudici de l'obligació de
tramitar la corresponent autorització, llicència o comunicació:
-Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna,
enfonsament, incendi o desnonament no originat per manca de pagament de lloguers i
els que es verifiquin en compliment d'ordres i disposicions oficials.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota, els trasllats d'activitats autoritzades
per motiu d'arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre
que el període del trasllat no superi un any.
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l'interessat de sol·licitar-los per
escrit, acompanyant al mateix la documentació justificativa.
Article 8 - Normes de gestió
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència ambiental, comunicació d'inici
d'una activitat, llicència d’ús, sol·licitud de verificació de condicions de seguretat en
matèria de prevenció d’incendis, han de presentar al Registre general de l’Ajuntament,
la sol·licitud oportuna, amb especificació de l’activitat o ús que han de desenvolupar a
l'establiment o local, acompanyada de la documentació legalment establerta.
2. Si després de formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o s'ampliés l'activitat
que s'ha de desenvolupar a l'establiment, o se’n alteressin les condicions projectades o
bé s'ampliés el local inicialment previst, aquestes modificacions han de posar-se en
coneixement de l'Ajuntament amb el mateix detall i abast que s'exigeixen en la
declaració prevista en el número anterior.
3. Finalitzada l'activitat municipal i una vegada dictada la Resolució que procedeixi s’ha
de practicar la liquidació corresponent per la taxa que ha de ser notificada al subjecte
passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals, amb expressió dels requisits
que preveu l'article 124 de la Llei General tributària:
a) Elements essencials de la liquidació.
b) Mitjans d'impugnació que poden ser exercits, amb indicació dels terminis i
organismes davant dels quals han de ser interposats.
c) Lloc, termini i forma en la qual ha de ser satisfet el deute tributari.
4. El pagament de la taxa no suposarà, en cap cas, la legalització de l'exercici de
l'activitat.
Article 9. Meritació
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La Taxa es merita en el moment que s’iniciï la realització de l’activitat administrativa
que constitueix el fet imposable, a instància de part o d’ofici.
S’entendrà sempre que l’inici de l’activitat administrativa afecta o es refereix
singularment al subjecte passiu donant lloc a l’existència posterior de la realització del
fet imposable.
A aquestes efectes, hom entendrà iniciada l’activitat administrativa en la data de
presentació de la sol·licitud , comunicació prèvia i/0 declaració responsable, en el
supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit, l’inici de l’activitat serà la declaració per part de l’òrgan de
l’Ajuntament de procedir d’ofici.
Article 10. Gestió
1. S’exigirà el dipòsit previ de l’import total de la quota tributària amb anterioritat a la
meritació, no tramitant-se sense que s’hagi realitzat el corresponent ingrés.
La corresponent liquidació es practicarà d'acord amb el procediment establert en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l’Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
2. Normes de gestió aplicables a la Taxa per tramitació d’expedients d’activitats:
a) La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de manera que simultàniament a la
sol·licitud de la llicència o la presentació de la comunicació prèvia o declaració
responsable, els subjectes passius hauran d’efectuar l’ingrés de l’import total del deute
tributari.
b) El pagament dels drets per llicència d’obertura no suposarà mai per sí mateix la
legalització de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la
llicència i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració
imposi.
Article 11. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 12. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb allò que preveu la Llei
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades
pel seu desenvolupament i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Disposició final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE GESTIÓ DE
RESIDUS MUNICIPALS
Article 1. Fonament legal
La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en
relació al 4.b. de Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els
articles 6.1. i 8.1.a. del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
15 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en
aquest municipi a la taxa per als serveis de recollida, transport i tractament dels residus
municipals, l’ordenança de la qual s’ajusta a allò previst a l’article 57 del Text Refós de
la Llei de les Hisendes Locals, així com s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
Residus i la Llei 22/2001, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa per al servei de recepció obligatòria de
recollida, transport i tractament de residus domèstics la prestació dels següents serveis:
a) La recollida, transport i tractament i altres serveis complementaris de la totalitat
dels residus d’origen domèstic generats en els habitatges.
b) La recollida, transport i tractament i altres serveis complementaris dels residus
generats en comerços, serveis o indústries, no incorporats a la recollida
selectiva, com a conseqüència de les activitats domèstiques.
2. Per a la totalitat dels usuaris potencials del servei, el manteniment del servei és
general i obligatori, per la qual cosa els habitatges desocupats i els locals sense activitat
industrial, comercial o per a usos privats també estaran subjectes a la taxa.
3. Quedaran exempts els habitatges i locals deshabitats permanentment prèvia
justificació de tal circumstància aportant baixes de llum i aigua, la resolució de les
mateixes seran competència de la Comissió de Govern.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els
habitatges i els locals situats en els llocs, places , carrers o vies públiques en què el
servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari
o, fins i tot de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció
voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que desenvolupin una activitat empresarial, professional o artística que
utilitzin o puguin utilitzar el servei.
2. S’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments aquells que
figurin com a titulars de contractes de subministrament d’aigua potable o com a
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titulars d’establiments on s’exerceixen
professionals, artístiques o de serveis.

activitats

comercials,

industrials,

3. Els titulars d’activitats que generin residus comercials que pretenguin desconnectarse del servei de recollida estaran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen
contractat amb un gestor autoritzat la recollida i el tractament selectiu d’aquests
residus, d’acord amb el que disposa l’article 47 bis de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.
És requisit indispensable que aquest gestor, en la seva tasca, compleixi amb tots els
requisits que imposa la normativa vigent.
L’acreditament es podrà realitzar en qualsevol moment de l’exercici fiscal presentant
la corresponent declaració de l’empresa gestora de residus, detallada per tipologies i
quantitats. La desconnexió tindrà efectes a partir del semestre següent en què es
sol·liciti.
La desconnexió quedarà sense efecte sempre que no es pugui comprovar amb
posterioritat el compliment dels requisits establerts a l’article següent.
4. En el supòsit que el titular d’una activitat generadora de residus comercials acrediti
la desconnexió, aquesta haurà de lliurar a l’Àrea de Medi Ambient d’aquest
Ajuntament les factures de l’exercici anterior del seu gestor autoritzat dels residus
tractats, amb el detall d’aquests per tipologies i quantitats. La periodicitat serà
anual, de manera que durant el gener es lliuraran còpies d’aquestes factures a
l’Ajuntament, als efectes de considerar-lo desconnectat o no.
5. L’Àrea de Medi Ambient amb la documentació aportada, emetrà informe als efectes
de considerar la utilització o no del servei municipal de recollida, tractament i
eliminació de residus sòlids urbans.
En cas que no es realitzi l’esmentada acreditació, l’Ajuntament considerarà que el titular
de l’activitat generadora o posseïdora d’aquests residus s’acull al sistema de recollida,
tractament i eliminació que té establert l’Ajuntament per a aquest tipus de residus i, per
tant, tindrà condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
6. Aquest servei, que té la consideració d’essencial per la vida social dels ciutadans, és
de caràcter general i de recepció i ús obligatoris, per a qualsevol habitatge, local o
establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per la
qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir, excepte
en aquells supòsits en els que el titular d’una activitat que generi residus comercials
acrediti que ha lliurat els residus que genera o posseeix un gestor o gestora
autoritzat, d’acord amb el que disposa l’article 47 bis de la Llei 6/1993 de 15 de
juliol, reguladora dels residus i d’acord als articles 3.5 i 3.6 de la present ordenança,
supòsits en que es cobrarà la taxa corresponent a tarifa domiciliària.
Aquesta taxa és merita i neix l’obligació de contribuir, des del moment en què s’iniciï la
prestació del servei, i s’entendrà iniciat quan el servei es presti en els carrers on estan
situats els habitatges o locals utilitzats pels subjectes passius.
Una vegada s’hagi establert el servei, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any
natural.
7. La gestió es farà per padró que es confeccionarà cada any mitjançant els
antecedents i les altes i baixes que s’hagin produït en l’exercici anterior.
La declaració d’alta de la taxa pel servei de recollida d’escombraries s’entendrà feta
quan es produeixi algun dels següents fets:
-

Quan l’Ajuntament Decreti que es dona per assabentat en règim de comunicació.
Quan l’Ajuntament li atorgui la corresponent llicència ambiental o l'autorització
ambiental.
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-

La llicència de primera ocupació en cas d’habitatges i locals de nova construcció.

En els supòsits d’alta, la tarifa serà la que resulti d’aplicar, sobre la tarifa anual, els
trimestres naturals que li ha estat prestat el servei.
En el supòsit que en un local es produeixi una baixa de l’activitat sense que hi hagi una
nova alta i no tributi en el padró de guals i entrades de vehicles, es considerarà local
tancat. A tal efecte es liquidarà la tarifa corresponent al propietari del local.
La declaració de baixa de la taxa pel servei de recollida d’escombraries s’entendrà feta
quan es produeixi algun dels següents fets:
-

Quan els subjectes passius, comuniquin o acreditin la declaració de baixa d’una
activitat en règim de comunicació, llicència ambiental o autorització ambiental.

En els supòsits de baixa, la tarifa serà la que resulti d’aplicar el prorrateig dels
trimestres vençuts respecte de la tarifa anual.
En els supòsits de que es liquidi la taxa al propietari del local comercial, com a substitut
del contribuent, aquest podrà aportar com a document de baixa de l’activitat la rescissió
del contracte de lloguer.
Article 4. TARIFES I BONIFICACIONS
4.1 Tarifes
A) DEIXALLES INDUSTRIALS :
1. Hotels i restaurants
2. Bars, cafeteries i anàlegs
3. Establiments bancaris, d'espectacles i similars
4. Professionals
5. Establiments comercials de menys de 100 metres
6. Establiments comercials de més de 100 metres
7. Perruqueries
8. Oficines de menys de 50 metres
9. Oficines de més de 50 metres
10.Tallers i fusteries de menys de 50 metres
11. Tallers i fusteries de més de 50 metres
12. Farmàcies
13. Habitatges
14. Cases de més de 200 metres

746,64
618,25
569,86
333,44
369,40
568,00
369,40
284,00
369,40
369,40
610,87
369,40
116,00
266,27

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Es considera que la taxa pel servei general i obligatori cobreix fins la quantitat de 20
litres diaris, com a màxim, pels establiments dels grups 5, 7, 8, 10 i 12. Per els bars,
cafeteries i anàlegs i oficines de més de 50 metres, cobreix fins la quantitat de 30 litres.
Correspon 60 litres diaris als establiments inclosos en els grups 3, 4, 6 i 11. I referent
als hotels i restaurants, 80 litres.
Quan es produeixi un ús notòriament excessiu del servei, l'Ajuntament podrà
incrementar les quotes a raó de 0,078108 € mensuals per cada litre d'excés o fracció.
B) ESCOMBRARIES DOMICILIARIES :
1. Habitatges
2. Xalets o cases unifamiliars en urbanitzacions
residencials allunyades del casc urbà més de 200 metres

116,00 €
266,27 €

Es considerarà que la taxa pel servei general obligatori cobreix fins la quantitat de 20
litres diaris, com a màxim d'escombraries o deixalles recollides en habitatge.
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Quan es produeixi un ús notòriament excessiu del servei, l'Ajuntament podrà
incrementar les quotes a raó de 0,08 € mensuals per cada litre d'excés o fracció.

4.2 EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
a) De conformitat amb el que preveu l'article 204 del R.D. Legislatiu 781/1986 de 18
d'abril, les tarifes de la recollida domiciliària d'escombraries tindran una reducció del
90%, en els casos dels jubilats, pensionistes i altres persones d'escassa capacitat
econòmica, sempre que llurs ingressos líquids per tots els conceptes, del conjunt
familiar residents en un mateix habitatge, no excedeixi del salari mínim
interprofessional.
b) L'anterior reducció compresa a l'apartat 1, serà concedida anualment prèvia petició
de part durant el primer trimestre de cada exercici i justificació documental dels
ingressos mensuals percebuts pel conjunt familiar.
c) Tindran una bonificació de 15% sobre la taxa d'escombraries, totes les persones que
facin un ús de la deixalleria municipal com a mínim 6 vegades al llarg de l’any prèvia
acreditació amb la targeta d’usuari corresponent.
La bonificació per a l’ús de la deixalleria es farà efectiva en el primer o segon rebut del
servei municipal d'abastament d'aigua potable de l'any següent, sempre i quan el titular
de la bonificació no tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter.
S'aplicarà la bonificació de l’impost a l’adreça que figuri a la targeta ciutadana i serà
aplicable únicament a persones físiques per a usos domèstics i no podran gaudir-ne
d’ella les activitats industrials/comercials, persones jurídiques, comunitats de béns...
d) Tindran una bonificació del 100% el primer any, 50% el segon any i 25% el tercer
any, per l ’obertura de negocis nous al municipi.
Disposició addicional
Les taxes regulades en aquesta Ordenança s’actualitzaran anualment segons l’IPC de
Catalunya. Quan la taxa de variació anual d’IPC a Catalunya sigui inferior a 1, s’aplicarà
aquest índex d’actualització.
Disposició final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
REGULADORA DE LA TAXA PER LES PRESTACIONS DE LA POLICIA
LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIALS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosa o abusivament a la via pública", que es regeix per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/88.
Article 2. Obligació de contribuir

1. Fet imposable
Està determinat per la prestació dels serveis enumerats en l'article 1r. de l'ordenança
governativa o sigui la immobilització i/o retirada de vehicles de la via pública. L'obligació
de contribuir neix des que tingui lloc la prestació del servei.

2. Subjecte passiu
Estan obligats als pagaments, el conductor del vehicle i les persones naturals o
jurídiques propietàries del mateix, essent aquesta responsabilitat solidària.
3. Comptabilitat amb les multes
Els arbitris amb fi no fiscals regulats en aquesta ordenança, són compatibles i
independents de les multes governatives que cregui imposar l'autoritat competent.
Article 3. Bases de gravamen
Està constituïda pels serveis a realitzar per la policia municipal o persones contractades
per l'Ajuntament i en el seu cas per les estàncies dels vehicles en el dipòsit municipal.
Article 4. Tarifes
Les tarifes a satisfer pels conductors o titular dels vehicles objecte d'aquesta ordenança
seran les següents:
-Epígraf primer. Immobilitzacions:
1. Immobilització de vehicles amb utilització del parany, quan sigui necessari o
convenient.
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles: ......................................................

30,00

€

b) Turismes, furgonetes d’igual o inferior pes a 3.500 mma i/o vehicles
mixtes adaptats o similars: ..................................................................

50,00

€

c) Camions de més de 3.500 mma fins a 16.000 mma i més de 16.000 mma
articulats/especials, camionetes, autocars i vehicles d’arrossegament:....... 100,00 €
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2. Per cada utilització del servei de grua, sense produir-se el trasllat del vehicle al
dipòsit municipal o a un altre lloc:
a) Ciclomotors i cicles: ........................................................................
b) Motocicletes: .................................................................................
c) Turismes, furgonetes d’igual o inferior pes a 3.500 mma i/o vehicles
mixtes adaptats o similars: ....................................................................
d) Camions de més de 3.500 mma fins a 16.000 mma i més de 16.000 mma
articulats/especials, camionetes, autocars i vehicles d’arrossegament:.......

20,00 €
30,00 €
80,00 €
300,00 €

3. La taxa d’immobilització s’incrementarà passades 24 hores:
a) Motocicletes, ciclomotors o similars:..................................................... 5,00 €
b) Turismes, furgonetes inferiors o igual a 3.500 mma................................ 10,00 €
c) Camions, autobusos, remolcs, tractors o similars superior a 3.500 mma.... 20,00 €
-Epígraf segon. Trasllats:
1. Per cada utilització del servei de grua, quan així sigui necessari o convenient, per
trasllat al dipòsit municipal o a un altre lloc:
a) Ciclomotors i cicles: ........................................................................
b) Motocicletes: .................................................................................
c) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions: ...........
d) Camions, camionetes, autocars i vehicles d'arrossegament: .................

20,00 €
30,00 €
80,00 €
300,00 €

-Epígraf tercer. Estades:
Per estada d’un vehicle al Dipòsit per dia o element dipositat per m2 ocupat:
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles: ........................................................ 5,00 €
b) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions: ............. 10,00 €
c) Camions, camionetes, autocars i vehicles d'arrossegament: ................... 20,00 €
d) Altres elements dipositats, per m2 : ................................................... 1,00 €
Les quantitats corresponents s’acreditaran a partir de l’entrada del vehicle o element al
dipòsit, excepte els que resultin com a conseqüència d’accident o recuperació per
robatori que acreditaran la taxa a partir del tercer dia de notificació. S’exclouen de la
present taxa els propietaris dels vehicles que per raons socials i previ informe de l’àrea
corresponent de l’Ajuntament acreditin no poder assumir-ne el pagament. Queden
també exclosos els vehicles oficials, prèvia autorització del Cap de la Policia Municipal.
Article 5. Expedients Policia Local
1. Per a cada expedició d’informe tècnic sobre accidents de circulació...........
Expedició de full de camp....................................................................
Expedició full de camp + fotos.............................................................
Altres certificats/informes....................................................................
Expedició de targetes d’armes..............................................................

100,00 €
85,00 €
95,00 €
45,00 €
25,00 €

Article 6. Fiances d’Ocupacions de Vies Públiques
Fiança de 50 euros per la senyal d’ocupació de la via pública que es reintegrarà una
vegada retornada la senyal a la Policia Local.........................................
50,00 €
En cas de pèrdua, sostracció, deteriorament i/o de qualsevol mal ús en la senyal no es
reintegrà l’import de la fiança.
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Article 7. Acompanyaments especials
Acompanyaments especials per cada servei efectuat amb acompanyament de la policia
municipal.............................................................................................150€/servei
Normes de gestió
L'exacció es considerarà produïda simultàniament al començament de la prestació del
servei, es considerarà irreductible i la seva liquidació i recaptació es portarà a terme
pels agents municipals.
Infraccions i sancions
En matèria de sancions i infraccions s'estarà a allò que disposa l'ordenança fiscal
general i la Llei General Tributària, essent les infraccions d'aquesta ordenança
compatible i sancionables amb independència de les que procedeixin pel Codi de la
Circulació.
Disposició Final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

67

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM

Article 1. Disposició general
D'acord amb el que preveuen els articles 20 i 27 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, s'estableix la taxa pel servei de vigilància i manteniment del clavegueram.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i
neteja del clavegueram públic, incloses les escomeses, des de la finca particular fins a la
connexió amb la xarxa de clavegueram.
El servei té el caràcter de recepció obligatòria per a tots els habitatges i locals del
municipi.
Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix per la prestació del servei esmentat, considerat com annex
indispensable a l'ús dels estatges i locals, i per la possibilitat d'abocament de les aigües
residuals a la xarxa municipal de clavegueram.
Article 4. Subjectes passius
1- Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària que resultin beneficiades per la prestació del servei, pel fet d'ocupar o utilitzar
els habitatges, locals o establiments situats en els llocs on es presti efectivament el
servei, sigui a títol de propietari, d'usufructuari o d'arrendatari.
2- S'entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments aquells que
figuren com a titulars de contractes de subministrament d'aigua potable o com a titulars
d'establiments on s'exerceixin activitats comercials, industrials, professionals,
artístiques o de serveis.
3- En qualsevol cas, el propietari dels béns immobles afectat pel servei, tindrà la
condició de substitut del contribuent.
Article 5. Bases
Constituiran la base per a l'exacció de la taxa, l'import, segons tarifes vigents, del
volum d'aigua consumit:

a) En el subministrament domiciliari d'aigües, el consum a considerar serà el mesurat
pel comptador, durant cada període de facturació.

b) En els habitatges i els locals, en els quals no es realitzi el servei de subministrament
domiciliari d'aigües, es considerarà un consum de 12 m 3/mes.
c) Els habitatges i locals desocupats es considerarà un consum mínim de 6m3/mes.
Aquestes magnituds tenen caràcter de mínims, reservant-se a l'Ajuntament el dret
d'inspecció per a una millor determinació del consum real.
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L'import de l'aigua es considera sobre la base de les tarifes vigents abans d'impostos.
Article 6. Tarifes
El tipus de gravamen serà el 32,85 %.
Article 7. Declaració
L'alta en padró serà simultània a la contractació del servei d'aigua, que serà notificada a
l'Ajuntament per la companyia subministradora.
Pels immobles que no tinguin connexió al servei d'aigua potable s'haurà de presentar
alta expressa a la Secció de Gestió Tributària, per part dels propietaris mateixos.
Article 8. Recaptació
1. Pels abonats al servei d'aigua la recaptació en període voluntari es realitzarà, per les
companyies subministradores, en base al padró estimat segons els consums anteriors i
les variacions de les tarifes d'aigua, modificat en base als consums reals de cada
període.
2. Pels no usuaris de la xarxa del servei d'aigua potable, es confeccionarà el
corresponent padró.
3. La recaptació es podrà realitzar per rebut separat, o en unitat de rebut amb la
facturació del subministrament d'aigua en el cas dels usuaris del servei domiciliari
d'abastament d'aigua potable, o amb el rebut anual de la taxa de recollida
d'escombraries pels no usuaris del servei d'abastament d'aigua.
En aquesta última modalitat, la quota de la taxa figurarà com a concepte independent
del consum d'aigua, o de la taxa d'escombraries, i en nota al peu es consignarà
l'aclaració a l'usuari sobre el concepte i l'autorització de l'esmentada taxa.
4. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària de
l'aigua no satisfà la quota de la xarxa a l'empresa subministradora, aquesta en donarà
compte a l'Administració Municipal en la forma deguda, la qual iniciarà el corresponent
procediment d'apressament previst en el Reglament General de Recaptació.
Article 9. Dret supletori
En tot allò no previst regeix l'Ordenança Fiscal General.
Article 10. Aprovació i vigència
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició Final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r. En ús de les facultats concedides per l’article 57, amb relació a l’article 20.3
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
FET IMPOSABLE
Article 2n. El fet imposable està determinat per la utilització de qualsevol ús privatiu o
aprofitament especial dels béns de domini públic del municipi i en especials dels
següents supòsits que corresponen amb els apartats que es diuen de l’article 20, punt 3
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:
A) Utilitats subsidiàries o complementàries d’un equipament o servei privat, sense
aprofitament lucratiu exprés per l’usuari:
. Entrades de vehicles, guals, reserva per a càrrega i descàrrega
B) Utilitats complementàries d’una activitat privada, amb aprofitament com a servei
coadjuvant de l’activitat:
1) Ocupació de terrenys d’ús públic per a mercaderies i obres
. Ocupació temporal amb materials, eines i estris per a obres
. Ocupació temporal del vol amb grues-torre
. Ocupació temporal amb mercaderies
2) Obertura de rases i remoguda de paviments
3) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local
C) Utilitats complementàries d’una activitat privada, amb aprofitament lucratiu
addicional . Ocupació d’espai públic amb :
1) Aparells de venda automàtica, caixers i altres instal·lacions anàlogues
2) Taules i cadires, para-sols, tribunes, etc.
D) Utilitats subsidiàries d’una activitat privada, amb aprofitament lucratiu d’oportunitat:
1) Llocs de venda ambulant, parades, casetes, etc
. venda petards
. venda ambulant en espais públics
. venda ambulant en el mercat setmanal
. parades i casetes , atraccions per fires
2) Rodatges cinematogràfics
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3.1. L’obligació de contribuir neix per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local, des del moment de la seva concessió administrativa o
autorització, o la utilització privativa o aprofitament especial sense autorització o
concessió expressa.
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Article 3.2. No podrà utilitzar-se o efectuar cap aprofitament especial de cap bé
demanial del municipi sense que, prèviament, s’hagi fet efectiva la corresponent taxa.
SUBJECTES PASSIUS
Article 4.1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària que facin ús o aprofitin amb benefici propi els béns de domini públic
local.
Article 4.2. Seran substituts del contribuents:
En les taxes per ocupació de terrenys demanials per a mercaderies, obres o estris, el
promotor de l’obra, el contractista o el propietari del terreny en què s’efectuï l’obra,
quan no siguin titulars de l'autorització o concessió administrativa.
En les taxes per ocupació del vol, sòl o subsòl de terrenys demanials amb elements o
activitats addicionals o complementàries a la que es desenvolupa en un local o finca
privada, el propietari de la finca privada quan no sigui el titular de l’autorització o
concessió administrativa.
En les taxes per ocupació de terrenys demanials subsidiàries d’una activitat privada, el
titular de l’activitat quan no sigui el titular de l’autorització o concessió administrativa.
En les taxes per entrades de vehicles per la vorera, per la construcció, modificació o
supressió del rebaix de voreres, i per la reserva d’espai per a guals, els propietaris de
les finques o locals a què donin accés aquestes entrades, sense perjudici que el
propietari pugui repercutir, se s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
BASES
Article 5. Es prendrà com a base la superfície del terreny de domini públic ocupada per
la utilització privativa o l’aprofitament especial.
La unitat de càlcul de l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic, en
general, serà la superfície afectada en metres quadrats o l’equivalent en metres lineals,
quan tingui una profunditat homogènia.
TARIFES
Article 6. Les tarifes corresponents a aquesta taxa reguladora de la utilització privativa
o de l’aprofitament especial del domini públic local, són les que es detallen tot seguit:
A- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES D’APARCAMENT
1. Per reserva d'aparcaments o d'espais motivats per necessitats esporàdiques i
ocasionals, tributaran per cada m2 o fracció, amb instal·lació o no de disc provisional
d'estacionament prohibit, inclòs o no el tancament del carrer:
Per dia o fracció: 0,70 €
Per hora o fracció: 0,17 €
Quota mínima per dia o fracció: 3,51 €
2. Per reserva de parada en vies públiques, per any i m.l……………………..35,14 €
3. Autorització a les Auto-Escoles per realitzar les pràctiques de conducció a les zones
assenyalades tributaran per vehicle…………………………….245,98 €
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NOTA: Les anteriors tarifes són les assenyalades per garatges particulars per un sol
vehicle. Per a més d'un vehicle de diferents propietaris, es pagaran els drets
corresponents amb un increment del 25%.
La tarifa 4 és per una sola vegada, i haurà de satisfer a l'obtenir la llicència, la qual
restarà condicionada a l'efectivitat del pagament.
B- OCUPACIÓ TEMPORAL DEL SÒL AMB MERCADERIES I ALTRES MATERIALS O
INSTAL·LACIONS
1. Clos amb tanca d'obres; m2; dia : 0,70 € ; mes: 17,57 € ; trimestre: 49,20 €.
2. Material de construcció o runa; m2; dia: 0,70 € ; mes: 16,57 € ; trimestre: 49,20 €.
3. Bastides i voladissos; m2; dia: 0,21 € ; mes: 7,03 € ; trimestre: 21,08 € .
4. Mobles i mercaderies :
a) ocupació del sòl, quota mensual:
b) ocupació del vol, quota mensual:

17,57 €
7,03 €

5. Contenidors i instal·lacions provisionals o auxiliars autoritzats;
unitat; dia:
1,40 €
6. Altres ocupacions temporals per a actes no previstos en altres epígrafs;
m2; dia:
0,70 €
7. Tarifa mínima : 10,56 € .
Tindran una bonificació d'un 90 %, les obres d'adecentament, restauració i embelliment
de les façanes dels edificis i les de rehabilitació que compleixin els requisits exigits per
l'Ordenança Fiscal de l'Impost per Obres, Instal·lacions i Construccions.
C- OCUPACIÓ LUCRATIVA AMB TAULA I CADIRES
a) Tot l'any natural per m2:
b) Ocasionals, per dia i m2:
Tarifa mínima anual:

7,03 €
3,69 €
35,14 €

NOTES :
1. Les taules de restaurant o en les que serveixin menjars tindran un recàrrec sobre la
quota del 50%.
2. Els drets del present epígraf es cobraran a l'obtenir el permís.
D- QUIOSCS
Per superfície de via pública ocupada per cada any o fracció de la concessió, per m 2:
9,14 €
NOTA: La liquidació es farà a l'atorgar-se la concessió.
E- PARADES, LLOCS DE VENDA I ALTRES
-Mercat Periòdic:
1. Venda ambulant sense lloc fix :
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a) Qualsevol article, exclòs fruites i productes del camp: 1,574 € m.l., tarifa diària.
b) Fruites i productes del camp: 1,29 € m.l., tarifa diària.
2. Venda ambulant amb lloc fix:
Total classe d'articles : 30,40 € m.l., tarifa anual.
-Mercat Ocasional o de Temporada:
3. Parades de venda fora del mercat o de festes, tarifa diària: 1,53 €, mensual: 13,41 €
m.l.
Tarifa mínima diària: 4,46 €
-Lloc a les Festes:
4. Circs, tarifa per festa: 131,79 €
5. Bars i establiments similars, tarifa per festa: 4,39 € m.l.
6. Teatre, envelats, recintes de ball o de concert i anàlegs, tarifa per festa: 131,79 €
unitat.
7. Tómboles i joc de curses, competitius i similars, tarifa per festa: 14,07 € m.l.
8. Aparells majors de moviment en metratge entre 7 mts. i 13 mts., tarifa per festa:
1,55 € m2.
9. Instal·lacions mecàniques de velocitat, tarifa per festa 1,83 € m2.
10. Aparells majors de moviment amb metratge superior a 13 m 2., tarifa per festa 1,83
€ m2.
11. Pistes de "karts" o de xoc; tarifa per festa: 2,19 € m2.
12. Llocs de venda de coets i petards (del 1 al 30 de Juny): 1.757,11 €
període o fracció.
13. Rifes i Bingos vendes ràpides, tarifa per festa: 28,15 € m.l.

per tot el

14. Bumpers, quadrats, rectangulars i rodons, tarifa per festa: 2,81 € m 2.
15. Xurreries, tarifa per festa: 4,83 € m.l.
16. Casetes de Tir, tarifa per festa: 4,39 € m.l.
17. Màquines papadiners: 1,50 € m.l.
18. Taules per a vendes de coco, cotó, llaminadures, garapinyades, amb un metratge
no superior a 4 m. ni inferior a 2, tarifa per festa: 4,39 € m.l.
19. Aparells infantils de moviment amb un metratge no superior a 7 m. ni inferior a 5,
tarifa per festa: 1,75 € m2.
20. Joguines i quincalla, tarifa per festa: 3,07 € m.l.
NOTES :
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- La tarifa d'aquestes últimes ocupacions, durant els altres dies de l'any, serà del 10%
per dia.
- En general, per totes les instal·lacions que paguin per m.l., de façana, solament, es
permetrà un fons de 3 mts. Els terrenys que permetin muntar-hi instal·lacions superiors
a 3 mts. de fondària, tributaran per l'excés d'ocupació dels terrenys, per m 2, a raó de la
tarifa de l'apartat 10.
F- INDÚSTRIES AL CARRER, AMBULANTS I ALTRES
1. Ambulants :
a) Enllustradors, fotògrafs, venda ambulant de diaris, revistes i activitats similars: 1,40
€ més per persona.
b) Venda de castanyes, gelats i refrescos, caramels, torrons o qualsevol altre article
ambulant amb carretó o altre mecanisme de venda: 13,35 € per vehicle.
c) Venedors ambulants i sense que tinguin establiment obert al públic: 13,35 €
vehicle.

per

2. Rodatge cinematogràfic :
a) Rodatge cinematogràfic amb fins professionals: 86,03 € dia o fracció.
b) Fotografia amb fins comercials o publicitaris: 57,35 € dia o fracció.
3. Veu Pública :
Vehicles emissors amb altaveus d'anuncis amb fins comercials: 134,05 € dia i vehicle.
G- INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES
Per la instal·lació de banderoles penjades a les faroles de la via pública, per banderola a
raó de 3,51 € cada 7 dies o fracció
Per la instal·lació de pancartes 13,16 €/setmana. Prèviament es constituirà una fiança
de 35,14 € .
Aprovat per la Comissió de Govern en data 13 de novembre 1991.
Disposició final
La present Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES
DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans
de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que
ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’empresa «Telefónica de España S.A.U.», a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de
l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del «Grup Telefònica» estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions
electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
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A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que
es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el
subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.

Article 4t. Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a
les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el
límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades
del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
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a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin
realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que
no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions
tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen
utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules
següents de càlcul.

j) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic
pel servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2011 és de 50,00
euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2009, que és de 2.035.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El 2009: 4.245.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil.
El seu import per a 2011 és de 263,00 euros/any.

k) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de post-pagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2011 és de 17.053,12 euros.

l) Imputació per operador
Per a 2013 els valors de CE per cada operador són els següents:

Movistar
Vodafone
Orange

CE
47,99%
31,91%
17,12%
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Yoigo
Altres

1,39%
1,59%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de
l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b)
d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació
de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran
aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.

Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil.
Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior,
el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la
mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents
de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per
la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en
desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per
fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la
xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució
dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers, cànons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del
subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la
taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les
quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats
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en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent,
com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació
per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts
definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes
passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida
en aquest article.
Article 7è. Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per
a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig
trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el
cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els
moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent. b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a
què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des
del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha
començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho
sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia móbil
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’apartat c de
l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació (model TA-2) i fer
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l’ingrés de la quarta part de la quota bàsica resultant del que estableix l’apartat b del
mateix article 5 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva
declaració, en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el període
de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2011.
3. Un cop conclòs l’exercici 2011 els subjectes passius que provessin, en base a dades
oficials, que la seva participació en aquest període hagués diferit del percentatge aplicat
a efectes dels còmput de la taxa regulada en la present ordenança, podran sol·licitar la
regularització procedent.
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6è d’aquesta Ordenança,
s’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de
finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés fins l’últim dia del
mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a
l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança, i els
drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 6.2 d’aquesta
Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat
a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en
comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix
l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la
identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu
import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici
següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la Llei general tributària.
5. L’Empresa “Telefónica de España SAU”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents
títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà
de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9%
dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España SA està
subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 de la present ordenança.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
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2. Xaloc establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració
de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme Xaloc
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat
les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 11è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix
una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera. Actualització dels paràmetres de l’article 5
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres
Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix. Si no es modifica la present ordenança,
continuaran essent d’aplicació els paràmetres establerts per a l’exercici 2011.
Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del
Mercat de Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens perjudici que
l’operador pugui acreditar diferent participació, segons preveu l’article 5.c. d’aquesta
ordenança.
Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2011, les referències a
aquest any contingudes als articles 5, 8, hauran d’entendre’s realitzades respecte a
cadascú dels exercicis en què s’apliqui l’ordenança.
Disposició addicional segona. 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
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i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel
Ple en sessió que va tenir lloc el dia 28 de setembre de 2010.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
REGULADORA DE TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I
VIES RURALS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’empara del que
estableixen els art. 15 a 19, i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per usos excepcionals dels
camins i vies rurals municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús excepcional del domini públic local amb
motiu de l'aprofitament especial dels camins d'ús públic municipals previstos a l'apartat
b) de l'article 3r. de l'Ordenança de Camins Municipals de Sarrià de Ter, publicada al
DOGC núm. 3125 de 20/04/2000, i que s’entén com un ús comú especial d’acord amb
l’art. 56.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del
patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, atenent a les circumstàncies singulars de
perillositat i intensitat d’ús que aquells comporten.
També constitueix base imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, que tendeixi a verificar l’adequació dels usos excepcionals sol·licitats a la
normativa aplicable segons els cas, fina la concessió de l’oportuna autorització.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General tributària,
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de
la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de les tarifes contingudes a l'article
següent.
Article 6. Tarifes
1- Per concessió d’autoritzacions d’usos excepcionals de camins i vies rurals:
-

7,03 € per vehicle o maquinària autoritzats, amb un mínim de 175,70 €, quan es
tracti de pas de vehicles i maquinària.
35,14 € en casos de curses i proves esportives.
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2- Per usos excepcionals de camins i vies rurals:
-

Turismes: 3,52 € per turisme i dia.
Camions fins a 3000 Kg. de càrrega útil: 14,07 € per camió i dia
Camions de més de 3000 Kg i menys de 10.000 Kg de càrrega útil: 21,07 € per
camió i dia.
Camions de més de 10.000 Kg. de càrrega útil: 28,11 € camió i dia.
Tractors i maquinària fins a 25 cavalls fiscals: 21,07 € per tractor/màquina i dia
Tractors i maquinaria de més de 25 cavalls fiscals: 28,11 € per tractor/màquina i
dia.
Remolcs fins a 3000 Kg. de càrrega útil: 14,07 € per remolc i dia
Remolcs de més de 3000 Kg. de càrrega útil: 21,07 € remolc i dia.

Article 7. Normes de gestió
1 Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i no es podran reduir del període assenyalat a la tarifa.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, d'acord
amb el previst a l'Ordenança de Camins Municipals.
3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que
s’escaiguin.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l’import ingressat.
5. Quan es concedeixi la llicència es practicarà una liquidació provisional, d’acord amb
les autoritzacions previstes a la mateixa. Quan finalitzi l’ús excepcional, es practicarà la
liquidació definitiva, procedint-se a les oportunes compensacions si és el cas.
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni transferir-se a
tercers sense la prèvia autorització municipal. Aquest només es podrà concedir en el cas
de que hi hagi identitat d’objecte, causa i ús excepcional, i existeixi una cessió
contractual amb el titular inicial, que porti implícita l’ús excepcional autoritzat al mateix.
7. Es poden establir convenis amb els subjectes passius que hagin de tributar per
multiplicitat de fets imposables, o per períodes de temps llargs, amb la finalitat de
simplificar els procediments de declaració, obtenció de llicències, liquidació i/o
recaptació de la taxa.
8. De conformitat amb el previngut a l'article 24.5 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre, quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança es
produïssin desperfectes en els béns del domini públic local, el beneficiari vindrà obligat,
sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament total de les
despeses de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament el seu import. Si els
danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
béns destruïts, o l'import del deteriorament dels danyats.
Quan circumstàncies especials així ho aconsellin, es podrà exigir el dipòsit per avançat,
mitjançant aval bancari o en metàl·lic, dels valor dels béns afectats pels aprofitaments
especials que hom pretengui realitzar.
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No es podrà condonar total, ni parcialment, les indemnitzacions i reintegraments a que
es refereix el present apartat
Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, així com quan se
sol·licita l’oportuna llicència, quan el fet imposable és l’activitat pendent a concedir-la.
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el
primer dia de cada període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 9. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un exercici,
el període impositiu comprèn l’any natural.
3. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, pel procediment d'ingrés en efectiu en la
Tresoreria municipal.
2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la
sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal presentar,
l’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal
que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el
deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’ha de
fer en el primer trimestre de cada any.
4. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest
cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant l’última desena del termini de
pagament voluntari.
5. La presentació de la baixa, tindrà efectes a partir del dia hàbil següent al de la seva
presentació, la no presentació d'aquesta determinarà l'obligació de continuar pagant la
taxa.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
General Tributària i la normativa que la desplega.
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Article 12. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1.1 En ús de les facultats concedides per l’article 41 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança
Fiscal General, reguladora dels Preus Públics Municipals.
Article 1.2 El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables en aquest
municipi als preus públics, segons el que estableix el Capítol VI, del Títol, als articles 41
a 47 ambdós inclosos, de l’esmentat text refós.
CONCEPTE I FET IMPOSABLE
Article 2.1 Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries
que se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives
de competència Municipal quan es donin les següents circumstàncies:
A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal:
. Que no vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries.
. Que el béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida privada
o social del sol·licitant.
B) Que es prestin o realitzin per sector privat estigui o no establerta la reserva a favor
del sector públic, segons la normativa vigent.
Article 2.2 Els fets imposables de cada supòsit de subjecció es relacionen en l’annex
adjunt a la present ordenança fiscal.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3 Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels
serveis o activitats pels qual s’hagin de satisfer els preus públics.
QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
Article 4.1 L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats
haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
Article 4.2 Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així
ho aconsellin, l’Entitat podrà ficar preus públics per sota dels límits previstos als
apartats anterior, però consignant en el pressupost les dotacions per a la cobertura de
la diferència resultant.
Article 4.3 Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l’annex
adjunt a aquesta ordenança fiscal.
NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Article 5.1 L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei
o la realització de l’activitat.
Article 5.2 Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic,
aquest no es porti a terme, es procedirà a la devolució de l’import corresponent, previ
informe del cap de l’àrea corresponent.
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DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Article 7.1 El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança general, fa ús d’allò
que estableix l’article 47 del Real decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació al 23.2.b)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i delega
l’establiment o la modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local, sempre que
els preus cobreixin el cost del servei.
Article 7.2 Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article, 44 i es fixin preus
per costa del seu cost atenent raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic,
caldrà que el Ple aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura del dèficit que es
prevegi.
PUBLICITAT
Article 8 Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació i es faran
públics al tauler d’edictes de l’ajuntament i a la recepció dels centres o llocs on presti el
servei. Anualment és publicaran preus públics vigents, junt amb la publicació de les
modificacions a les Ordenances Fiscals que regiran a partir de l’1 de gener de l’any
següent.
COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS
Article 9è. L’òrgan o organisme delegats podrà preveure, si és el cas, l’exigència
anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu que s’ha de satisfer, que podrà ser
simultani amb l’exigència de fiança per respondre dels danys i perjudicis que es prevegi
que puguin causar-se amb motiu dels serveis, ús o utilització.
LIQUIDACIÓ
Article 10.1 Els preus públics es liquidaran pel règim d’autoliquidació.
Article 10.2 Els preus públics s’exigiran d’acord amb el procediment previst per a fer
efectius els deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment.

13.1 UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Preus hora del lloguer d’instal·lacions municipals de Sarrià de Ter:
Pavelló municipal

Sense llum

Amb llum

Tota la instal·lació

50€/hora

Pista central

50€/hora

1/3 pista

25€/hora

Escenari

15€/hora

Gimnàs

15€/hora

Sala reunions

15€/hora

Suplement hora de més

Segons espai a llogar

Camp de futbol municipal
Tota la instal·lació

60€/hora

75€/hora

88

½ camp

35€/hora

45€/hora

1/3 camp

25€/hora

35€/hora

15€/hora

20€/hora

15€/hora

20€/hora

Pista Esportiva La Rasa
Tota la instal·lació
Pista Sarrià de Dalt
Tota la instal·lació
Descomptes:
- 50% de descompte per usos superior a 10 hores setmanals.
- 25% de descompte per usos superior a 10 hores mensuals.
L’Alcaldia-Presidència podrà concedir autorització per a la utilització gratuïta de les
instal·lacions municipals per part d’entitats i clubs del municipi de Sarrià de Ter.
Aquestes concessions es faran previ estudi de les sol·licituds presentades per l’Àrea
d’Esports, el titular del qual elevarà la corresponent proposta de resolució a l’Alcaldia.
Els actes organitzats conjuntament entre les administracions (Ajuntaments, Consell
Comarcal, Diputació, etc) i aquest Ajuntament estan exempts de pagar.
13.2 ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A MATRIMONIS CIVILS I ALTRES
ACTIVITATS
Per la utilització privativa del Saló de Sessions o d'altres dependències de l'Ajuntament
amb motiu de matrimonis civils o actes similars i altres activitats amb caràcter lucratiu
quan un dels dos contraient està empadronat a Sarrià de Ter:
De dilluns a divendres de 8 a 15 hores, no hi ha taxes.
Per a cada celebració a les tardes dels dies laborables i els cap de setmana i festius
200€.
Per la utilització privativa del Saló de Sessions o d'altres dependències de l'Ajuntament
amb motiu de matrimonis civils o actes similars i altres activitats amb caràcter lucratiu
quan cap dels dos contraient està empadronat a Sarrià de Ter:
Per a cada celebració 200€.

13.3 PUBLICITAT A L'EMISSORA DE RADIO SARRIÀ
EMISSIÓ DE FALQUES DE PUBLICITAT

Preu per inserció

Falca de 20 segons

2,05 €

Falca de 30 segons

3,08 €

Falca de 60 segons

6,15 €

Publi-reportatge (2 minuts)
PATROCINI DE PROGRAMES

12,30 €
Preu mensual

Patrocini de programa propi (Setmanal)

165,81 €

Patrocini de programa propi (Diari)

268,72 €

Programació especial (retransmissions en directe...)

*A consultar

Concurs (es considera patrocini + regal per audiència)
PRODUCCIÓ

Preu per producció
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Falca estàndard 20’’-30’’ (1 veu)

27,50 €

Falca estàndard 20’’-30’’ (2 veu)

37,50 €

Falca especial (+ durada/+veus)

*A consultar

13.4 PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE CEMENTIRI
Els serveis subjectes a gravamen i l’import d’aquest es fixen en la tarifa següent:
Per la concessió d’un nínxol (50 anys)
Per la concessió d’un columbari (50 anys)
Per la concessió d’un nínxol de nova construcció

700 €
300 €
1.000 €

Per a la reversió a favor de l’Ajuntament de sepultures adjudicades s’abonarà el 30 per
100 del valor assenyalat a la tarifa vigent, quan les sepultures siguin amb dret
anomenat perpetuïtat.
Quan els drets de concessió siguin temporals (25, 50 anys o altre termini diferent a la
perpetuïtat) per a les reversions de sepultures a favor de l’Ajuntament, s’abonarà una
quantitat resultant d’aplicar el 30 per 100 de la part proporcional de temps que resti per
exhaurir el termini de la concessió del dret funerari.
13.5 PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
CURS 2019/2020
HORARI

PREUS

8’45h a 17h
(dinar i berenar inclòs)

333 € (quota per 20 dies lectius)

menjador fix (per dia)
menjador ocasional (per dia)

6.20 €
7.40 €

8’45h a 12h i de 15h a 17h
(berenar inclòs)

193 €

Hora d’acollida 7:45h a 8:45h
Dia esporàdic

20,50€ (mensuals)
3€ (dia)

*Descompte -20% famílies nombroses, famílies amb dos infants al centre, famílies
monoparentals i NEE.
Matrícula: 100€ en el moment de la inscripció. No es retorna en cas de baixa.
Funcionament del menjador: el pagament es farà a mes vençut. L’import és de 6,20
cada dia que l’infant utilitzi el servei, si és fix.
I si l’infant és eventual l’import del dinar és de 7,40 €.
L’Ajuntament de Sarrià de Ter es reserva el dret de revisar aquestes tarifes el proper
gener 2020.
13.6 PREU PÚBLIC ENTRADES PISCINA MUNICIPAL ANY 2018 I SEGÜENTS
1

Abonament familiar (pare, mare i fills fins 14 anys)

90,00 €

90

2
3
4
5
6
7

Abonament familiar jubilats/pensionistes
45,00 €
Abonament individual (a partir de 14 anys)
55,00 €
Abonament individual jubilat
28,00 €
Abonament individual Carnet Jove
50,00 €
Abonament familiar monoparental (titular*+fills fins a 14 anys 65,00 €
Cost targeta (en cas de pèrdua i renovació 3€)
3,00 €

* Els titulars han de constar en el llibre de família.
13.7 PREU PÚBLIC CURSOS I TALLERS CENTRE CÍVIC LA COOPERATIVA
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Formació adults.....................................................
Grup conversa català ...........................................
Anglès per adults .................................................
curs de francès .....................................................
taller cosmètica natural .......................................
curs escacs......................................................
iniciació maridatge ...............................................
cuina d’autor ..........................................................
tallers de pastisseria ..............................................
cuina infantil ...........................................................
fotografia digital .....................................................
taller de ganxet .......................................................
taller de mitja i de trapillo ......................................
scrapbooking ..........................................................
Anglès infantil .................................................
Anglès primària..........................................................
Francès Infantil.........................................................
Introducció a la Cistelleria....................................
Horts Urbans Ecològics............................................
Taller Transferència d’imatges..................................
Curs Patchwork........................................................
Taller d’envellit i clivellat............................................
Iniciació màquina cosir...............................................
Aromateràpia a la llar.................................................
Taller Astronomia.......................................................
Taller Pintar i decorar vidre.............................................
Aromateràpia per a refredats..........................................
Defensa personal femenina............................................
Taller tastet tecnològic infantil....................................
Taller videojoc kodu infantil.........................................
Taller Lego-Wedo infantil...........................................
Taller plats ceràmica nadalencs......................................
Taller Scrap kids..........................................................
Taller familiar cosmètica infantil...................................
Taller proteïnes vegetals............................................
Taller esmorzars i postres sense sucre.........................

20 €
20 €
26 €/mes
26 €/mes
25 €
20 €/trim
20 €/sessió
15 €/sessió
20 €/sessió
16 €
75 €
20 €
20 €
30 €
25€/mes
35€/mes
35€/mes
40€
35€
30€
30€/mes
30€
25€
10€
8€
25€
10€
35€
15€
15€
15€
12€
25€
15€
20€
20€

13.8 PREU PÚBLIC CASALET ESCOLA BRESSOL CONFETTI 2019/2020
HORARI

PREUS

Matí: 8’45h a 12h

176 €

per setmana 57€

Matí i dinar: 8’45h a 15:15h

302,50 €

per setmana 98€

Tarda: 15:15h-16:45h
(mínim 10 famílies)

88€

per setmana 28€
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13.9 PREU PÚBLIC DE L’ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES «EL CENTRE»
HORARI DE LLOGUER

PREU

1 hora...........................................................

50€

1/2 dia (fins a 6 hores) .................................

250€

1 dia............................................................

400€

SALA TEATRE
1/2 dia (fins a 6 hores....................................

350€

1 dia.............................................................

600€

NITS DEL CORO.............................................

4€/entrada (revisable per temporada)

Altres activitats culturals el preu serà en funció del cost de l’activitat i de les pretensions
dels artistes, l’import definitiu es decidirà per junta de govern en cada supòsit.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- En allò no previst en aquesta reglamentació s’estarà al que determini la
regulació concreta establerta per a cada preu públics, la Llei reguladora de les hisendes
locals, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de
les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter
públic i altres disposicions concordants.

92

