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ORDENANÇA FISCAL GENERAL
DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Capítol 1. PRINCIPIS GENERALS
Art. 1. Naturalesa i contingut de l'ordenança.
1. La present Ordenança Fiscal General conté les normes comunes que són
considerades part integrant de les ordenances fiscals específiques, reguladores de
cada tribut o recursos de dret públic en tot el que no estigui expressament
regulat, i sense perjudici de l'aplicació supletòria de les normativa aplicable en
cada cas.
2. El seu fonament legal és el previst als articles 4, 5 i 106.2. de la Llei 7/85 de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, a l’article 8 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya i l’article 12 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.
Art. 2. Fonament i Dret Supletori de les ordenances fiscals específiques.
1. Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una
ordenança fiscal específica, que tindrà per fonament legal i per normativa
supletòria les següents normes:
a) La Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i les disposicions que les desenvolupen.
b) La Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre de 2003, en la seva
redacció vigent, de la qual són supletòries la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.
c)

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el marc de l'anterior legislació bàsica i
conforme amb ella.

d) La Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de Taxes i Preus Públics.
2. Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes
reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior, en especial:
a) El Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General del Règim Sancionador Tributari.
b) El Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
en matèria de Revisió en Via Administrativa.
c) El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de Recaptació.
d) Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció
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Tributària i de desenvolupament de
procediments d’Aplicació dels Tributs.

les

normes

comunes

dels

Art. 3. Àmbit d’Aplicació
1. La present Ordenança, així com les Ordenances fiscals específiques, regulen la
gestió dels ingressos de Dret Públic la titularitat dels quals correspon a
l’Ajuntament de Banyoles i s’aplicaran en el terme municipal d’acord amb els
principis de residència efectiva i de territorialitat.
Art. 4. Beneficis i Exempcions Fiscals
1. Els beneficis fiscals i exempcions s’aplicaran en l’àmbit i quantia imposats o
autoritzats per la llei i regulats per la corresponent ordenança fiscal específica.
2. En el cas de beneficis fiscals de caràcter pregat, per tal que puguin tenir efectes
per a l’exercici fiscal en curs, la sol·licitud s’haurà de formular abans de la
meritació del tribut, o bé com a màxim, abans que el deute esdevingui ferm, és
a dir, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà en què es produeixi la
notificació col·lectiva mitjançant edicte de publicació del padró corresponent o,
quan es tracti d’una liquidació de venciment singular, la sol·licitud corresponent
s’haurà de formular en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà que
s’entengui produïda la notificació.
Transcorregut aquest termini, el benefici fiscal acordat tindrà efectes per a
l’exercici següent al de la data de la sol·licitud.”
Capítol 2. GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
Art. 5. Representació legal
1. Els obligats tributaris que actuïn per mitjà de representant hauran d’acreditar la
representació davant l’Ajuntament de Banyoles a través de qualsevol mitjà
vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de tal representació.
Art. 6. Domicili Fiscal
1. El domicili fiscal dels obligats tributaris que siguin persones físiques residents al
municipi serà el domicili que figura en el registre del Padró d’Habitants.
2. El domicili fiscal de les persones físiques no residents al municipi i de les persones
jurídiques serà el domicili que s’hagi comunicat a l’Ajuntament de Banyoles
mitjançant declaració o d’acord amb dades contingudes en documents derivats de
la gestió dels tributs.
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, aquest hi podrà fer constar
un domicili a efectes de notificacions, on s’hi adreçaran les notificacions en
matèria tributària.
Art. 7. Liquidacions i autoliquidacions tributàries.
1. Les liquidacions, tant d'ingrés directe com de rebuts, seran practicades pel Servei
de Gestió Tributària i aprovades per l'Alcaldia o per la Junta de Govern Local.
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2. En els casos d'autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense
perjudici de l'assistència tècnica que pugui facilitar el personal de l'Ajuntament i
serà simultània a l'ingrés.
3. Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de
verificació i comprovació per part de l’Administració municipal que practicarà, si és
el cas, la liquidació complementària o devolució que procedeixi.
4. L'oficina competent tramitarà les sol·licituds a les quals s’hagi exigit
autoliquidació, proposarà la liquidació definitiva de la taxa i determinarà, si
s'escau:
a) La procedència d'una liquidació complementària, que es tramitarà com
a ingrés directe.
b) La procedència de devolució per ingrés indegut.
c) La correcció de l’autoliquidació exigida prèviament.
5. L’exigència d’autoliquidació en els diferents tributs serà regulada en la
corresponent ordenança fiscal específica. En el seu defecte, serà l’Alcaldia qui
disposarà.
Art. 8. Declaracions
1. L'Administració municipal pot fer aportar declaracions i dades sempre que siguin
necessàries per a la liquidació d'un tribut o per a la seva comprovació.
2. Les altes presentades pels interessats o descobertes per la inspecció municipal
tindran efecte des de la data en què neixi l'obligació de contribuir i seran
incorporades al padró del període següent, independentment de la liquidació dels
períodes intermedis.
3. Les declaracions de baixes formulades pels subjectes passius seran comprovades
per la inspecció i, si aquesta dóna el seu informe favorable, tindran efectes a
partir del període següent a aquell en què foren presentades.
4. En les declaracions de baixes de determinats tributs comprovades per la
inspecció, s’aplicarà un sistema de prorrateig per trimestres naturals de la tarifa,
regulat en la corresponent ordenança fiscal específica.
Art. 9. Padrons, matrícules i registres.
1. Seran objecte de padrons els tributs anomenats de cobrament periòdic els quals
per la seva naturalesa es produeix continuïtat en el fet imposable.
2. Els padrons hauran de contenir, a més de les dades específiques que cadascun
d'ells requereix segons les característiques de l'exacció, la següent informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu.
Objecte de l'exacció.
Base imposable.
Tipus de gravamen.
Quota assignada.
Deute tributari.
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3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons
corresponents i se sotmetran a l'aprovació de l'Alcalde o de la Junta de Govern
Local, si ho té delegat.
4. Una vegada aprovat el padró, s'exposarà al públic a efectes d’examen i reclamació
per part dels interessats.
5. Es podrà presentar, davant l'Alcaldia o la Junta de Govern, recurs de reposició
previ al contenciós-administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província.
6. L'exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes
propis de la notificació.
Capítol 3. PROCEDIMENTS DE REVISIÓ ADMINISTRATIVA
Art. 10. Mitjans de revisió
1. Els actes i actuacions d’aplicació dels tributs i els actes d’imposició de sancions
tributàries es podran revisar d’acord amb els procediments que estableixen la
Llei General Tributària.
Art. 11. Recurs de reposició
1. Els actes dictats per l’Administració tributària susceptibles de reclamació
econòmico administrativa podran ser objecte de recurs potestatiu de reposició,
el qual s’haurà d’interposar amb caràcter previ a la reclamació abans
esmentada.
Art. 12. Suspensió de l’Acte Impugnat
1. La mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat, tal i com ho estableix el Reglament General de Revisió en Via
Administrativa actualment vigent.
2. No obstant, l’interessat podrà sol·licitar la suspensió de l’execució de l’acte
impugnat sempre i quan aporti alguna de les garanties previstes en la Llei
General Tributària, la qual haurà de cobrir l’import de l’acte impugnat, els
interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que poguessin
procedir en el moment de la sol·licitud de suspensió.
3. Quan a la sol·licitud de suspensió no s’hi acompanyi el document de la garantia,
no produirà efectes suspensius i es tindrà per no presentada a tots els efectes.
En aquest supòsit es procedirà a l’arxiu de la sol·licitud i a la seva notificació a
l’interessat.
Capítol 4. INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
Art. 13. Inspecció municipal
1. La inspecció tributària es durà a terme de conformitat amb el que disposen la Llei
General Tributària i el Reglament General de la Inspecció de Tributs que la
complementa i altra legislació complementària.
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Art. 14. Òrgans inspectors
1. Constitueixen la inspecció tributària d'aquest Ajuntament els òrgans de
l'Administració municipal o d'altres ens supramunicipals a qui s'hagi delegat per
conveni aquesta facultat que tenen encomanada la funció de comprovar la
situació tributària dels diferents subjectes passius i resta d'obligats tributaris amb
la finalitat de verificar l'exacte compliment de les seves obligacions i deures vers
la Hisenda Pública municipal procedint, si s'escau, a la regularització
corresponent.
Art. 15. Entrada i reconeixement de finques.
1. Correspondrà a l'Alcalde o President de l'ens supramunicipal delegat expedir i
signar l'autorització escrita de l’entrada i reconeixement de finques que estableix
el Reglament General de la Inspecció dels Tributs.
Art. 16. Plans d'inspecció.
1. L'Ajuntament, dins l'àmbit de les seves competències, o, si s'escau, l'ens
supramunicipal delegat podrà planificar la inspecció tributària d'aquest municipi,
sense perjudici de les fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la
normativa vigent, puguin establir-se amb l'Administració de l'Estat, de la
Generalitat o d'altres administracions tributàries.
2. Correspondrà a l'òrgan competent en matèria de gestió tributària l'aprovació dels
plans municipals d'inspecció i d'altres fórmules de col·laboració que puguin
establir-se.
Art. 17. Remissió normativa
1. Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció
tributària municipal, així com les infraccions, actes i conseqüents sancions
tributàries que se’n derivin s'ajustaran a allò que estableixen de la Llei General
Tributària i el Reglament General de la Inspecció de Tributs que la complementa,
així com la resta de normes que resultin d'aplicació, dins l'àmbit de les seves
competències.
Art. 18. Potestat sancionadora
1. La potestat de l’Ajuntament de Banyoles de sancionar les infraccions en matèria
tributària s’exercirà d’acord amb els principis reguladors de la potestat
sancionadora en matèria administrativa establerts en la Llei General Tributària i
en el Reglament d’Infraccions i Sancions que la desenvolupa, d’acord amb els
principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat i no concurrència.
2. En els procediments sancionadors iniciats com a conseqüència d’un procediment
d’inspecció, l’Alcaldia serà l’òrgan competent per a la seva resolució i es nomenarà
instructor dels mateixos al funcionari que ocupi el càrrec de Cap del Servei de
Gestió Tributària.
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Capítol 5. RECAPTACIÓ
Art. 19. Atribucions
1. La facultat recaptadora, tant en període voluntari com en període executiu,
s'atribueix als òrgans competents de l'Administració municipal, sense perjudici de
les delegacions que l'Ajuntament pugui efectuar al Consell Comarcal o a la
Diputació Provincial o a un altre ens supramunicipal.
2. Correspon a l'Alcalde, o Tinent d'Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la
recaptació municipal, així com la tramesa de sol·licitud de les actuacions que
s’hagin de realitzar fora de l’àmbit territorial municipal a l’òrgan territorial
competent.
3. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptadors, en els
termes establerts a l'article 5è. apartat 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
4. En cas de delegació de la facultat recaptadora en un altre ens supramunicipal, les
competències abans esmentades s'atribuirien exclusivament als òrgans
corresponents de l'ens delegat, dins els límits i en els termes de la delegació.
5. Quan es tracti 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 a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà o altre òrgan designat a l’efecte.
Art. 20. Formes de pagament
1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s'haurà de realitzar en efectiu.
2. Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l'exacció, es
pagaran mitjançant efectes timbrats que expedeixi la Corporació. Només quan
expressament es disposi per Llei podran admetre's els pagaments en espècie.
3. Els pagaments dels deutes tributaris que s'hagin de realitzar en efectiu es faran
amb algun dels següents mitjans:
a)
b)
c)
d)

Diners de curs legal.
Xec
Transferència entitats financeres.
Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d'estalvis,
mitjançant domiciliació bancària.
e) Gir postal o telegràfic.
f) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi
l'Alcaldia per decret.
4. Llevat els diners de curs legal i els xecs, l'ús dels quals pot ser simultani per
satisfer un mateix deute, no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de
pagament. Escollit un dels mitjans admesos, l'import d'aquest ha de correspondre
a la totalitat del deute.
5. Per efectuar els pagaments a través d’entitats col·laboradores els contribuents
hauran de presentar els documents d’ingrés facilitats per l’Ajuntament que
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continguin l’autoliquidació, la liquidació o el rebut de padró, segons models
establerts a l’efecte i d’acord amb els requisits establerts per la normativa de les
entitats financeres.
Art. 21. Xec
1. Els xecs hauran de ser conformats, creuats i nominatius a nom de l’Ajuntament de
Banyoles.
Art. 22. Transferència entitats financeres
1. Com a sistema regular d'ingrés a la Hisenda municipal, els contribuents podran
utilitzar les transferències bancàries, la modalitat de les quals s'ajustarà a les
següents condicions:
a) En els casos de declaracions-liquidacions tributàries o no tributàries amb
ingrés immediat, o en les liquidacions degudament notificades al
contribuent i per l'import total del deute.
b) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els Bancs,
les Caixes d'Estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el
Registre corresponent, pel seu abonament al compte corrent que assenyali
l'Administració recaptadora.
c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes
impositius, però haurà d'expressar-se el concepte o conceptes concrets als
quals l'ingrés correspongui.
d) Simultàniament a l'ordre de transferència, els contribuents
han de
trametre a l'Ajuntament, o a l'ens delegat, la documentació suficient per
identificar el concepte que es vol pagar. La tramesa de l'esmentada
documentació es realitzarà per correu administratiu o en qualsevol de les
formes admeses per la Llei de Procediment Administratiu.
e) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els
efectes, a partir de la data en què siguin abonats en el compte de
l’Ajuntament o ens delegat, sempre que el contribuent s'hagi ajustat a les
presents condicions i es verifiqui l'ordre de transferència dintre del termini
voluntari de pagament.
f)

L'Administració municipal, una vegada rebut l'import de la transferència i la
documentació a què es refereix l'apartat d), enviarà al contribuent el
document acreditatiu del seu pagament.

g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una
transferència pel deute principal, no queda eximit del recàrrec, sancions i
interessos en què hagi pogut incórrer. Aquest import es considerarà a
compte del total a ingressar i es continuarà el procediment executiu per la
quantitat que resti pendent.
h) L'import de les transferències en les quals fos impossible d'identificar el
concepte o conceptes tributaris, bé per omissió de les dades establertes o
per error, o bé per manca de remissió dins el termini de les corresponents
declaracions o notificacions, serà tornat al contribuent o a l'entitat
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expedidora. Si això no fos possible, serà ingressat a la comptabilitat
municipal com a partida pendent d’aplicació.
i)

Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei
de transferència o les seves reexpedicions aniran a càrrec dels respectius
contribuents.

Art. 23. Domiciliació bancària
1. Per una millor gestió recaptadora i alhora un millor servei als contribuents,
aquests podran domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d'entitats
bancàries.
2. La domiciliació bancària haurà de reunir les següents condicions:
a) Podrà ésser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s'escau, per
la persona que voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la
mateixa obligada al pagament, o bé,,
b) Podrà ésser facilitada per les entitats financeres, mitjançant sistemes
telemàtics. Aquest sistema no tindrà caràcter vinculant i en cas de
duplicitat o dubte prevaldrà l’estipulada en l’apartat a).
c) Els ciutadans podran adreçar les altes, baixes o canvis de domiciliació a
través de mitjans telemàtics.
d) Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a
subscriure la domiciliació bancària i l'òrgan recaptador formularà el càrrec
sense perjudici de tercers.
e) En les autoritzacions de domiciliació hi constarà, com a mínim, la
identificació dels autoritzants, el número de compte corrent o llibreta
d'estalvis i el banc o caixa d'estalvis contra el que s'autoritza carregar el/s
rebut/s.
f)

L’intercanvi de domiciliacions entre l’entitat financera i l’entitat recaptadora
es farà, preferentment, en suport informàtic i en el seu defecte en suport
físic.

g) Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o període que
s'autoritza, s'entendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els rebuts
d’ingrés periòdic i en els successius períodes, per temps indefinit.
h) L’Ajuntament podrà anul·lar d’ofici la domiciliació bancària d’un contribuent
en cas de reiterades devolucions dels rebuts, prèvia comunicació a
l’interessat.
Art. 24. Gir postal
1. Els pagaments en efectiu poden fer-se, així mateix, mitjançant gir postal o
telegràfic.
2. Els contribuents, al mateix temps que fan l’ imposició del gir, han de trametre a
l'Ajuntament la documentació suficient per identificar el concepte que es vol
pagar. La tramesa de l'esmentada documentació es realitzarà per correu
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administratiu o en qualsevol de les formes admeses per la Llei de Procediment
Administratiu.
3. Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots els efectes realitzats en
la data en què el gir s'ha imposat.
Ajornaments i fraccionaments del pagament
Art. 25. Normes generals
1. L’Ajuntament acordarà si ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i
no tributaris d’acord amb allò que estableix la Llei General Tributària, el
Reglament General de Recaptació i aquesta Ordenança.
2. A tal efecte s’estableixen dues modalitats d’ajornament i/o fraccionament, una
d’ordinària i una altra d’extraordinària.
3. Aquesta regulació comprèn la totalitat dels deutes a la hisenda municipal,
tributaris, no tributaris, en situació de cobrament en via voluntària i cobrament en
via executiva, sempre i quan el seu import sigui superior a 100,00 euros. Per sota
d’aquest import només es concedirà l’ajornament i/o fraccionament amb caràcter
excepcional si l’Ajuntament considera discrecionalment que és l’única forma
d’efectuar el cobrament.
4. Per a la tramitació del corresponent expedient, caldrà que es compleixin els
següents requisits:
a) Presentació d’una sol·licitud mitjançant el model normalitzat que
facilitarà l’Ajuntament.
b) La sol·licitud incorporarà preferiblement la domiciliació del pagament
del deute ajornat o, en el seu cas, de cadascun dels fraccionaments en
una entitat financera.
c) L’ajornament i/o fraccionament dels deutes en executiva comprendrà la
totalitat del deute, és a dir, el principal, recàrrec, interessos de demora
i costes del procediment.
d) No haver incomplert amb ajornaments i/o fraccionaments concedits
anteriorment pel mateix deute.
e) Quan es tracti de deutes en executiva, la sol·licitud haurà de presentarse sempre abans de l’acord d’alineació de béns.
5. L’incompliment de qualsevol termini de pagament deixa sense efectes l’acord
d’ajornament i/o fraccionament.
6. Amb caràcter general els deutes ajornats i/o fraccionats meritaran l’interès de
demora legalment establert des de la fi del termini d’ingrés en voluntària fins a la
data de pagament.
7. Quan es tracti de deutes en via executiva es considerarà garantia suficient
l’anotació embargament en el registre públic corresponent si la valoració d’aquest
bé és suficient.
8. La fi de cada un dels terminis fraccionats es farà coincidir, preferentment, amb el
dia 5 de cada mes.
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9. A la corresponent sol·licitud s’haurà d’adjuntar un aval bancari. No obstant, quan
la totalitat del deute sigui inferior a 18.000,00 € es dispensarà l’aportació de
garantia.
Art. 26. Règim ordinari
1.

Es concedirà l’ajornament i/o fraccionament sol·licitat quan, a demés dels
requisits assenyalats en l’article anterior, es compleixin les condicions definides en
aquest article.

2.

S’estableixen els següents terminis màxims de pagament per cadascun dels
següents trams:
a) Deutes inferiors o iguals a 1.500,00 €, sis mesos.
b) Deutes superiors a 1.500,00 € i inferiors a 6.000,00 €, dotze mesos.
c) Deutes iguals o superiors a 6.000,00 €, divuit mesos.
En el cas de deutes tributaris de venciment periòdic, l’ajornament o
fraccionament no podrà excedir de dotze mesos.

3. La valoració del compliment dels requisits en règim ordinari correspondrà al
Tresorer qui dictaminarà la seva aplicació automàtica.
Art. 27. Règim extraordinari
1. De forma discrecional, l’Alcalde podrà atorgar els ajornaments i/o fraccionaments
que no es corresponguin amb les condicions del règim ordinari quan la situació
econòmico-financera del contribuent ho requereixi.
2. Per tal d’acreditar aquesta situació, el contribuent haurà d’acompanyar còpia de la
documentació que justifiqui la sol·licitud en règim extraordinari.
Art. 28. Compensació de deutes
1. Els deutes de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament, tant en període voluntari
com executiu, es podran extingir, de forma total o parcial, per compensació amb els
crèdits reconeguts per l’Ajuntament a favor del deutor en virtut d’un acte
administratiu, d’acord amb el que estableix la Llei General Tributària i el Reglament
General de Recaptació.
2.
L’Ajuntament compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en període
executiu, l’acord de compensació dels quals correspondrà al tresorer municipal,
excepte quan el deutor sigui una de les entitats públiques a les que es refereix l’article
57 del Reglament General de Recaptació.
Art. 29. Terminis d'ingrés
1. S’estableix un únic període de cobrament que va de l’1 d’abril al 31 de maig de
cada any per tots els conceptes tributaris d’ingrés periòdic, menys l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, el qual es cobrarà de l’1 de setembre al 31 d’octubre de
cada any.
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2. Els contribuents que tinguin domiciliat en una entitat financera el pagament del
seus tributs gaudiran d’un fraccionament en el pagament del rebut de l’IBI
Urbana i el de la Taxa d’Escombraries, sense interessos de demora, en un primer
pagament del 60% durant la primera setmana de maig i del 40% restant la
primera setmana d’octubre. La resta de tributs es carregaran, el 100%, la
primera setmana de maig. No obstant, els contribuents que ho sol·licitin podran
autoritzar el pagament del 100% de tots els seus tributs la primera setmana de
maig.
Si es produeix la devolució bancària del primer termini (60%) el rebut passarà a
període executiu pel 100% del seu import.
3. Per resolució d'Alcaldia es podrà establir un calendari de cobrament diferent a
l’estipulat en l’apartat segon.
4. El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants de liquidacions
tributàries serà el que s’indiqui en el document de notificació sense que, en cap
cas, pugui ser inferior al termini establert en la Llei General Tributària.
5. En cas de deutes per conceptes no tributaris, s’aplicarà el termini d’ingrés regulat
en l’apartat anterior sense perjudici dels terminis específics que puguin tenir
establerts per les normes en base a les quals s’exigeixin.
Art. 30. Providència de constrenyiment
1. L'òrgan competent per a dictar-la és la Tresoreria de l'ens que hagi assumit les
facultats de recaptació.
Art. 31. Crèdits incobrables
1. D’acord amb els principis d’economia i eficàcia en la gestió recaptadora, es detalla
la documentació que haurà de constar en l’expedient abans de presentar la
proposta de declaració de crèdit incobrable. En funció de la seva quantia:
a)

Expedients per deutes acumulats iguals o inferiors a 300 €
•
•
•

Notificacions realitzades al domicili del deutor, o bé còpia del Butlletins
Oficials de la Província on s’ha practicat.
Diligència on es faci constar que s’ha intentat l’embargament en efectiu
o de comptes corrents en entitats financeres.
Diligència on es faci constar que s’ha intentat l’embargament de sous i
salaris segons informació obtinguda de la Tresoreria de la Seguretat
Social.
Quan aquest deute inclogui rebuts d’IBI s’haurà d’acreditar que
prèviament s’han intentat aplicar les figures jurídiques que permet la
Llei encaminades al seu cobrament.

b)

Expedients per deutes acumulats superiors a 300 €
•
•

La documentació assenyalada en l’apartat 1 per expedients per deutes
acumulats inferiors a 300 €.
Diligència on es faci constar la informació dels béns del deutor,
obtinguda de la base de dades fiscals del propi Ajuntament o d’altres
municipis i de les dels registres de la Propietat i Mercantil si s’escau.
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Certificació del cap de la Dependència de Recaptació de no
coneixement de més béns embargables del deutor i, si s’escau, dels
responsables solidaris i/o subsidiaris.

2. En expedients que corresponguin a deutors els quals figurin donats d’alta en el
padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, es farà la valoració del
vehicle i s’estudiarà la conveniència de l’anotació de l’embargament en el registre
de béns mobles.
Art. 32. Baixes per referència
1. Declarat fallit un deutor, i no havent-hi altres obligats o responsables del deute,
els crèdits contra aquest deutor, de venciment posterior a la declaració de crèdit
incobrable, es consideraran vençuts i podran ser donades de baixa per referència
a l’esmentada declaració.
2. Quan la baixa per referència correspongui a rebuts del concepte Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica i aquesta s’hagi produït durant 4 anys consecutius,
es tramitarà la seva baixa provisional al padró fiscal amb efectes de l’exercici
següent, sense perjudici de la seva possible rehabilitació posterior.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2007 i continuarà
vigent mentre no se n’aprovin la modificació o derogació expresses.
Diligència d’aprovació
Aquesta ordenança fou aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 28 de desembre de 2006.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 3 de novembre de 2015.
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ORDENANÇA FISCAL GENERAL
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPITOL I.- FONAMENT LEGAL
Art. 1r. Fonament legal
1. Aquesta Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106
en relació al 4.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i els articles 6.1 i 8.1a) 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 el règim jurídic aplicable a les Contribucions
Especials, en aquest municipi, previst en els articles 28 a 37 ambdós inclosos, en el
Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
CAPITOL II.- FET IMPOSABLE
Art. 2n. 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.
Art. 3r. Consideració d'obres i serveis
1. Als efectes d'allò que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i
serveis municipals els següents:
a) Els que dintre de l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament
per atendre els fins que li són atribuïts. S'exclouran les seves obres realitzades a títol
de propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-li estat atribuïts o delegats per
altres Entitats Públiques. També aquells, 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 s 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 Societats Mercantils, quan l'únic titular del seu
capital social sigui aquest Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
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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 serveis per raó de les quals haguessin estat establertes
i exigides.
Art. 4t. Obres i serveis determinants del fet imposable
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, absorvidors i boques de rec de les vies
públiques urbanes.
f) Per l'establiment i l'ampliació dels serveis 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 regularització 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 o establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis
municipals.
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CAPITOL III.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Art. 5è. Exempcions i bonificacions
1. En matèria de Contribucions Especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals
que els que vinguin establerts per disposicions amb caire de llei posterior al Text Refós
de la Llei de les Hisendes Locals 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.
CAPITOL IV.- SUBJECTES PASSIUS
Art. 6è. 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 35.4. 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 disposa l'apartat anterior es consideraran persones
especialment beneficiades:
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.
Art. 7è. 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
propietaris o posseïdors 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.
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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.
CAPITOL V.- BASE IMPOSABLE
Art. 8è. Base imposable
1. La base imposable de les Contribucions Especials està constituïda, com a màxim,
pel 90 per 100 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 pemanentment les obres o servei,
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. 145 de la Llei del
Patrimoni de les Administracions Públiques.
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 per 100 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 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.
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Art. 9è. 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.
CAPITOL VI.- QUOTA TRIBUTARIA
Art. 10è. 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 conjuntament 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
per 100 de l'import de les seves primes recaptades, l'excés es traslladarà als exercicis
successius fins 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.
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 establiment o l'ampliació dels serveis municipals, l'import de la 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.
Art. 11è. 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 s'amedirà, en tals casos, per la del solar de la
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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 longituds de les
façanes immediates.
CAPITOL VII.- MERITACIO
Art. 12è. 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 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 comprés 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 entrega a compte els pagaments anticipats que s'haguessin
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.
CAPITOL VIII.- FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS
Art. 13è. 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,
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havent de garantir-se el pagament del deute tributari, que s'inclourà l'import de
l'interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, 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 de 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.
CAPITOL IX.- IMPOSICIO I ORDENACIO
Art. 14è. Imposició
L'exacció de les contribucions especials necessitarà la prèvia adopció per l'Ajuntament
de l'acord d'imposició en cada cas concret.
Art. 15è. 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 previst 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, si no, 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.
Art. 16è. 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:
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.
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2. En el supòsit de 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.
Art. 17è. 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 133 del Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals.
CAPITOL X.- COL·LABORACIO CIUTADANA
Art. 18è. Col·laboració per iniciativa ciutadana
1. 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.
Art. 19è.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.
CAPITOL XI.- RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
Art. 20è. Recaptació
Per a la recaptació de les contribucions especials es procedirà segons el que
estableixen la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.
Art. 21è. 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 la
Llei General Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de
les quotes liquidades no prescrites.
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CAPITOL XII.- REMISSIO NORMATIVA
Art. 22è. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, la Llei General Tributària i
disposicions que les desenvolupin i complementin.
Disposició final.Aquesta ordenança entrarà en vigència, prèvia publicació del seu text íntegre al
B.O.P., el dia 1 de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva
modificació o derogació.
Diligència d’aprovació.Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament el dia 29 de setembre de
1989.
Última modificació.Aquesta ordenança fou modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
8 de novembre de 2004.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 1
Reguladora de l'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Art. 1r. Normativa aplicable.
L’Impost sobre Béns Immobles es regirà en aquest municipi:
a) Per les normes reguladores d’aquest impost contingudes al Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i per la resta de disposicions legals i
reglamentàries que complementen i desenvolupen aquesta llei.
b) Per la present ordenança fiscal.
Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable d’aquest impost la titularitat dels següents drets
sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques
especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics a què estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits a l’apartat
anterior per l’ordre que s’hi estableix determinarà la no subjecció de l’immoble a
la resta de modalitats previstes.
3. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de
béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els
definits com a tals a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. En cas que un mateix immoble estigui localitzat en diferents termes municipals,
s’entendrà, a efectes d’aquest impost, que pertany a cadascun d’ells per la
superfície que ocupi al terme municipal respectiu.
Art. 3r. No subjecció.
No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic
marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:
Els de domini públic afectes a ús públic.
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l’Ajuntament, llevat que es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
Els béns patrimonials, llevat dels cedits a tercers mitjançant contraprestació.
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Art. 4t. Exempcions.
1. Estaran exempts de l’impost els següents immobles:
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les
entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa
nacional.
b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú.
c)

Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat
Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i
els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en
els termes establerts als respectius acords de cooperació subscrits en virtut
d’allò disposat a l’article 16 de la Constitució.

d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis
internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs
estrangers destinats a llur representació diplomàtica, consular o als seus
organismes oficials.
f)

La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent
determinades reglamentàriament, l’aprofitament principal de les quals sigui la
fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbrat sigui la pròpia o normal de
l’espècie que es tracti.

g) Els terrenys ocupats per les línees de ferrocarrils i els edificis enclavats en
aquests terrenys que estiguin dedicats a estacions, magatzems o qualsevol
altre servei indispensable per a l’explotació de les línees. Per tant, no estan
exempts els establiments d’hosteleria, espectacles, comercials i d’esbarjo, les
cases destinades a habitatges dels treballadors, les oficines de la direcció ni
les instal·lacions fabrils.
h) Els de naturalesa urbana la quota líquida dels quals no superi l’import de 4,00
€.
i)

Els de naturalesa rústica, quan, per cada subjecte passiu, la suma de la
totalitat de les quotes líquides dels seus béns rústics situats al municipi no
superi els 9,00 €.

2. També estaran exempts, prèvia sol·licitud:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents
acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície
afectada a l’ensenyament concertat.
Aquesta exempció serà compensada per l’Administració de l’Estat, de
conformitat amb allò previst a l’article 9.2. del Text Refós de la Llei de les
Hisendes Locals.
b) Els declarats expressament i individualitzada monument o jardí històric
d’interès cultural, d’acord amb allò que determina l’article 62.2.b. del Text
Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
c)

La superfície dels monts en què es facin repoblacions forestals o regeneració
de masses arbòries subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats
per l’Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze
anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se
sol·liciti.
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d) Els béns dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives,
d’acord amb allò que preveu l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge.
Aquestes exempcions tindran efectes a partir de l’exercici següent a la data de la
sol·licitud i no podran tenir caràcter retroactiu. No obstant això, quan el benefici
fiscal se sol·liciti abans que la liquidació sigui ferma, es concedirà si a la data de
meritament del tribut concorren els requisits exigits per a gaudir-ne.
Art. 5è. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 35.4. de la Llei General Tributària, que
ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable
d’aquest impost.
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris en un mateix immoble de
característiques especials serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el
cànon de major import.
2. El que disposa l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del
subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada d’acord amb les
normes de dret comú. Els Ajuntaments repercutiran la totalitat de la quota líquida
de l’impost en aquells que, tot i no reunir la condició de subjectes passius, facin ús
de llurs béns demanials o patrimonials mitjançant contraprestació.
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre la resta de
concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui en proporció als
cànons que hagi de satisfer cadascun.
Art. 6è. Afecció de béns i supòsits especials de responsabilitat.
1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que
constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte
d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària
en els termes previstos a l’article 79 de la Llei General Tributària. A aquests
efectes, els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els
deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a l’immoble que es
transmeti.
2. Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a llurs
participacions respectives, els copartíceps o cotitulars de les entitats a què es
refereix l’article 35.4. de la Llei General Tributària, si figuren inscrits com a tals al
Cadastre Immobiliari. En cas que no hi figurin inscrits, la responsabilitat s’exigirà
per parts iguals.
Art. 7è. Bases imposable i liquidable.
1. La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns
immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació d’acord
amb allò que disposen les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
2. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable
les reduccions que es puguin establir.
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Art. 8è. Tipus de gravamen.
Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana, el 0,8132 %.
b) Pels béns de naturalesa rústica, el 0,914 %.
c)

Pels béns de característiques especials, el 0,8256 %.

Art. 9è. Quotes.
1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar sobre la base liquidable el tipus de
gravamen que correspongui segons la naturalesa del bé.
2. La quota líquida s’obtindrà restant de la quota íntegra l’import de les bonificacions
previstes a l’article següent.
Art. 10è. Bonificacions.
1. Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra, sempre que així ho
sol·licitin els interessats abans de l’inici de les obres, els 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, i no figurin entre els béns de llur immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a la seva finalització,
sempre que durant aquest temps es facin obres d’urbanització o construcció
efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran d’acreditar:
a) Que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Que l’immoble objecte de la bonificació no forma part del seu immobilitzat,
mitjançant certificació de l’administrador de la societat o fotocòpia de l’últim
balanç presentat davant l’Agència Tributària a efectes de l’Impost sobre
Societats.
c)

En quina data s’han iniciat les obres, mitjançant certificat del tècnic director de
les obres, visat pel Col·legi professional que correspongui.

2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra, durant els tres períodes
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges
de protecció oficial i els que hi resultin equiparables d’acord amb la normativa de
la Generalitat de Catalunya.
3. Tindran dret a una bonificació del 95 % de la quota íntegra els béns rústics 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.
Aquesta bonificació serà compensada per l’Administració de l’Estat, de conformitat
amb allò previst a l’article 9.2. del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
4. Les bonificacions regulades als apartats 1, 2 i 3 anteriors són compatibles entre sí
quan així ho permeti la naturalesa de la bonificació i del bé immoble corresponent
i s’aplicaran, en el seu cas, per l’ordre en què apareixen relacionades als apartats
esmentats, minorant successivament la quota íntegra de l’impost.
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5. Aquestes bonificacions hauran d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu i, amb
caràcter general, tindran efecte a partir de l’exercici següent. No obstant això,
quan la bonificació se sol·liciti abans que la liquidació sigui ferma, es concedirà si a
la data de meritament de l’impost concorren els requisits exigits per a gaudir-ne.
Art. 11è. 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.
Art. 12è. Procediments 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 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:
a) La realització de noves construccions.
b) L’ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja
sigui parcial o total.
c) La demolició o enderroc de les construccions.
d) 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) Llicència d’obres de construcció d’edificacions i instal·lacions.
b) Llicència 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.

26

Ajuntament de Banyoles

ORDENANCES FISCALS 2018

Art. 13è. Gestió de l’impost.
1. L’impost es 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.
2. La liquidació i 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.
3. 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.
Art. 14è. 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.
Art. 15è. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s’aplicaran les
normes que regulen el present impost, l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció
i Recaptació, la Llei General Tributària i les disposicions que les complementin i
desenvolupin.
Disposició final.Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener del 2004 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi expressament la seva modificació o derogació.
Diligència d’aprovació.La present ordenança fiscal ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 27 d’octubre de 2003.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 19 de desembre de 2016.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 2
Reguladora de l'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Art. 1r. Fonament legal.
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'art. 106 en
relació al 4.b. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
els articles 6.1. i 8.1.a. del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i article 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 l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, previst als articles 92 a
99 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
Art. 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de l'impost en aquest Ajuntament la titularitat de vehicles
de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la
seva classe i categoria, que tinguin el domicili del permís de circulació o del Registre
Central de Trànsit en aquest terme municipal.
Es consideraran vehicles aptes per a la circulació tots els que siguin matriculats als
registres públics corresponents i mentre no en siguin donats de baixa. Als efectes
d'aquest impost, també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos
temporals i matrícula turística.
Art. 3r. No subjecció
No estan subjectes a l'impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu
model, puguin ésser autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega
útil dels quals no sigui superior a 750 Kg.
Art. 4t. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als
quals es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària, a nom dels quals consti el
permís de circulació.
Art. 5è. Exempcions i bonificacions.
1. Estan exempts de l'impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Ens 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
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súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de la
reciprocitat en la seva extensió i grau.
També estan exempts els vehicles dels organismes internacionals amb seu o
oficina a Espanya i els dels seus funcionaris o membres amb estatut
diplomàtic.
c)

Els vehicles respecte del quals es derivi l’exempció d’acord amb allò que
disposin tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i resta de vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A
de l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per
al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantinguin
aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes als dos paràgrafs anteriors no seran aplicables als
subjectes passius que en siguin beneficiaris per més d’un vehicle
simultàniament.
Als efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior
al 33 per 100.
f)

Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou
places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària provistos de targeta
d’Inspecció Agrícola.
Per a poder gaudir de les exempcions referides als apartats e) i g) anteriors,
els interessats hauran de sol·licitar de l'Ajuntament la seva concessió,
mitjançant instància en què hi consti, almenys, la identificació, les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici que es
demana. L'Administració municipal, en cas de ésser atorgada l'exempció,
expedirà un document acreditatiu.
En relació amb l’exempció prevista al paràgraf e) anterior, l’interessat haurà
d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent i
justificar el destí del vehicle. Per altra banda, en cas de canvi o substitució del
vehicle pel qual s’ha concedir aquesta exempció o també en cas d’alteració de
les condicions o requisits que han motivat el seu atorgament, l’interessat haurà
de comunicar-ho a l’Ajuntament als efectes pertinents.
2.1.

Gaudiran d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost els vehicles
catalogats i matriculats com històrics per la Prefectura Provincial de Trànsit
corresponent, en els termes que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 14 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics.

2.2.

Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost els vehicles
que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la
data de fabricació. Si no se’n sap la data de fabricació, s’agafarà com a tal la
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de la seva primera matriculació o, en defecte, la data en què el corresponent
tipus o variant va deixar de fabricar-se.
3.

Gaudiran d’una bonificació del 75 per 100 de la quota els següents vehicles
que, per la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus
motors, es consideren que produeixen menor impacte ambiental:
a) Vehicles elèctrics.
b) Vehicles híbrids, que disposen de 2 o més motors quan algun
d’ells funcioni amb energia elèctrica.
c) Vehicles que utilitzen gas liquat de petroli (GLP), biogàs, gas
natural, metà, metanol, hidrogen, derivats d’olis vegetals i
similars.

4. Les bonificacions establertes als apartats 2 i 3 anteriors hauran de ser sol·licitades
per part de l’interessat amb presentació de la documentació que acrediti que es
compleixen els requisits per a gaudir-ne.
5. Amb caràcter general, la concessió d’exempcions i bonificacions tindrà efectes a
partir de l’exercici següent al de la data de la sol·licitud i no tindrà caràcter
retroactiu. No obstant això, quan el benefici fiscal se sol·liciti abans que la
liquidació sigui ferma, es concedirà si a la data en què es merita l’impost
concorren els requisits exigits per a gaudir-ne.
Art. 6è. Base imposable i quota
1. La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva
potència o capacitat.
2. L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals, que són el
resultat d’aplicar a les quotes fixades a l’art. 95.1. del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals un coeficient únic del 2:
A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals

25,24 €

De 8 a 11,99 cavalls fiscals

68,16 €

De 12 a 15,99 cavalls fiscals

143,88 €

De 16 a a 19,99 cavalls fiscals

179,22 €

De 20 cavalls fiscals en endavant

224,00 €

B) Autobusos:
De menys de 21 places

166,60 €

De 21 a 50 places

237,28 €

De més de 50 places

296,60 €

C) Camions:
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De menys de 1000 kg. de càrrega útil

84,56 €

De 1000 a 2999 kg. de càrrega útil

166,60 €

De més de 2999 fins a 9999 kg. de càrrega útil

237,28 €

De més de 9999 kg. de càrrega útil

296,60 €

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals

35,34 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

55,54 €

De més de 25 cavalls fiscals

166,60 €

E) Remolcs i semi-remolcs estirats per vehicles de
tracció mecànica:
De menys de 1000 kg. de càrrega útil

35,34 €

De 1000 a 2999 kg. de càrrega útil

55,54 €

De més de 2999 kg. de càrrega útil

166,60 €

F) Altres vehicles:
Ciclomotors

8,84 €

Motocicletes de fins a 125 cc

8,84 €

Motocicletes de més de 125 a 250 cc

15,14 €

Motocicletes de més de 250 a 500 cc

30,30 €

Motocicletes de més de 500 a 1000 cc

60,58 €

Motocicletes de més de 1.000 cc

121,16 €

3. Sobre la quota que correspongui segons el quadre de tarifes anterior, s'hi
aplicaran les bonificacions o reduccions que, si s'escau, procedeixin, per a
determinar la quota líquida a ingressar.
4. La tarifa que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició, baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del
vehicle.
5. Per tal de classificar les diferents tipologies de vehicles previstes al RD
2822/1998, de 23 de desembre, dins de les sis classes previstes a l’apartat 2
d’aquest article , s’aplicarà aquella tarifa corresponent a la classe de vehicle que,
d’acord amb la definició que d’ella es fa en l’esmentat RD, més s’adigui amb
cadascuna de les diferents tipologies.
En aquest sentit, els vehicles mixtes es consideraran turismes, excepte quan el
subjecte passiu demostri fefaentment que el vehicle es destina a una activitat
econòmica que comporti la càrrega de mercaderies, estris de feina o similars.
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Les autocaravanes també tindran la consideració de turisme a efectes d’aquest
impost.
Tanmateix qualsevol altre possible discrepància entre la possible classificació
d’un vehicle, a efectes d’aquest impost, com a turisme o camió, es decidirà
atenent el criteri de si el destí principal del vehicle és el transport de persones o
de mercaderies, respectivament.
Art. 7è. Meritament.
L'impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat el cas de primera
adquisició de vehicles, que es merita el dia en què es produeix l'adquisició.
Art. 8è. Període impositiu.
El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l'any natural, llevat els
casos de:
a) Primera adquisició del vehicle: El període impositiu del primer exercici 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 i baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle: El període
impositiu de l'exercici en què es produeixi la baixa del vehicle serà el dels
trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l'impost fins l'últim dia
del trimestre natural en què es produeixi la baixa definitiva o temporal als
registres de la Prefectura de Trànsit.
Art. 9è. Gestió.
1. Correspon a aquest Ajuntament la gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així
com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària de l’impost aplicable als
vehicles en el permís de circulació dels quals consti un domicili del terme
municipal de Banyoles.
2. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost en els casos de primera adquisició
o matriculació dels vehicles. En aquest cas, el subjecte passiu estarà obligat a
presentar
declaració-liquidació,
fent
constar
els
elements
tributaris
imprescindibles per a la liquidació de l’impost. Aquesta autoliquidació tindrà el
caràcter de provisional i quedarà, per tant, subjecta a comprovació.
3. En els supòsits dels vehicles ja matriculats o declarats aptes per a circular,
l’impost es gestiona a partir del padró anual.
4. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de
Trànsit i en les comunicacions de la Prefectura de Trànsit relatives a les altes,
baixes, transferències i canvis de domicili.
5. El padró de l’impost s’exposarà al públic durant el termini legalment previst per tal
que els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
que considerin oportunes. L’exposició pública del padró s’anunciarà al Butlletí
Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a
cadascun dels subjectes passius.
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6. Quan l’Ajuntament tingui coneixement de la baixa definitiva o de la baixa
temporal per sostracció o robatori del vehicle abans de l’elaboració del document
cobratori, l’impost es liquidarà amb el prorrateig de la quota que correspongui.
Quan aquesta baixa es produeixi amb posterioritat a l’elaboració del document
cobratori i s’hagi fet efectiu el pagament de l’impost, el subjecte passiu podrà
sol·licitar la devolució de la part de la quota que correspongui.
7. Per a sol·licitar davant la Prefectura de Trànsit la matriculació o la certificació
d’aptitud per a circular d’un vehicle, caldrà acreditar prèviament el pagament de
l’impost.
8. Els titulars del permís de circulació, quan comuniquin a la Prefectura de Trànsit la
reforma del vehicle, sempre que això n’alteri la classificació a efectes d’aquest
impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de domicili o de
baixa del vehicle, hauran d’acreditar, prèviament, davant l’esmentada Prefectura,
el pagament de l’últim rebut posat al cobrament, sense perjudici que sigui exigible
per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes meritats, liquidats,
presentats al cobrament i no prescrits. S’exceptua d’aquesta obligació
d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més
anys d’antiguitat.
9. El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament
degudament validada.
Art. 10è. Infraccions i sancions.
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les
declaracions-liquidacions o que aquestes resultin incorrectes.
Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària i l'Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.
Art. 11è. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicarà
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General
Tributària i disposicions que les desenvolupin i complementin.
Disposició Transitòria.La modificació introduïda a la bonificació establerta en el punt 2.2. de l’article 5è de la
present Ordenança no tindrà efectes retroactius. Per la qual cosa, s’aplicarà a les
sol·licituds formulades a partir de 1 de gener de 2017, data en què entrarà en vigor la
modificació de l’article.
Diligència d’aprovació.La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 29 de setembre de 1989.
Última modificació.La present ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 31 d’octubre de 2016.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 3
Reguladora de l'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Art. 1r. Fonament legal.
A l'empara de l'article 106 en relació amb el 4.b. 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. del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint allò que disposen els articles 15
al 19 i d'acord amb els articles 104 a 110 del Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals, es regula l'aplicació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Art. 2n. 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 dels mateixos per a qualsevol títol o sobre els quals 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 d'altres, en:
a)
b)
c)
d)
e)

Negoci jurídic "mortis causa".
Declaració formal d'hereus "ab intestato".
Negoci jurídic "inter vivos", tant amb caràcter onerós com gratuït.
Alienació en subhasta pública.
Expropiació forçosa.

3. Respecte d’aquest impost, es consideraran terrenys de naturalesa urbana els
següents:
a) Els que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’Impost sobre
Béns Immobles, amb independència que estiguin o no contemplats com a tals
al Cadastre Immobiliari o al padró de l’impost.
b) Els terrenys integrats en els béns immobles classificats com
característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.

de

Art. 3r. No subjecció.
No estaran subjectes a l'impost:
a) Els increments de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració
de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Les aportacions de béns i drets realitzades 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.
c)

Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació
o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

d) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a
les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions
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de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció de les
relatives a terrenys que s’aportin a l’empara d’allò previst a l’article 94 del Text
Refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat per RDL 4/2004, de 5 de
març, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat.
e) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a
la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, que se li hagin transferit d’acord
amb allò establert a l’article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel que s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió
d’actius.
f)

Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la SAREB a
entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el
50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en
el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de
la mateixa.

g) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la SAREB o
per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objectiu
social, als fons d’actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional
desena de la Llei 9/2012, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
h) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats
fons d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de
l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons
previst en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de
14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entendrà que el número
d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els
diferents supòsits de anteriors
Art. 4t. 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 qual 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.
Art. 5è. Exempcions objectives.
Estan exempts de l'impost els increments de valor que per llei es manifestin com a
conseqüència dels següents actes:
a) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a
Conjunt Històrico-Artístic, o que hagin estat declarats individualment d’interès
cultural, segons allò establert a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
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Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que
han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els
immobles indicats.
Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de la
vivenda habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per la cancel·lació
de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb
entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de la vivenda en què concorrin
els requisits anteriors, realitzats en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent
o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets
en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar
l’alienació de l’habitatge.
A aquests efectes, es considerarà vivenda habitual aquella en què hagi estat
empadronat el contribuent de manera ininterrompuda durant, al menys, els dos
anys anteriors a la transmissió o des del moment d’adquisició si aquest termini
fos inferior a dos anys.
Pel que fa al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat a la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre
la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà
el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
La concurrència d’aquests requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel
transmitent davant l’Administració tributària municipal.”

Art. 6è. Exempcions subjectives.
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor quan l’obligació de satisfer-lo
recaigui sobre les següents persones o entitats:
a) L’Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals a les quals pertanyi el
municipi, així com els Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic
del mateix caràcter de la Generalitat de Catalunya i de les esmentades entitats
locals.
b) L’Ajuntament de Banyoles i les entitats locals integrades o en què s’integri el
municipi de Banyoles, així com llurs respectives entitats de dret públic de caràcter
anàleg als Organismes autònoms de l’Estat.
c)

Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les
Assegurances Privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys
afectes a les concessions.
f)

La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.
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Art. 7è. Base imposable.
1. La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment 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 de l'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.
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 1,25%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el
1,75%.
c) Pels increments de valor generats en un període de fins a quinze anys, el
2,25%.
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys, el
2,40%.
Art. 8è. Període de generació de l'increment de valor.
A efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor, es
tindran únicament en consideració 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.
Art. 9è. Valor del terreny en el moment de la meritació.
1. En la transmissions de terrenys, el seu valor en el moment de la meritació serà el
que tinguin fixat en aquell moment a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
No obstant, quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació
de l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment l’impost d’acord amb
aquell valor. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels
terrenys un cop s’hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva
que s’instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no
coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran
aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte a les
Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Quan el terreny, tot i ser de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de
característiques especials, en el moment de la meritació de l’impost no tingui fixat
valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan l’esmentat valor
cadastral sigui determinat, referint-lo al moment de la meritació.
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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:
1.

Determinant la part de valor que el dret representa en el conjunt del bé
immoble que es tracti. Per això, s'aplicaran les normes de valoració
establertes a efectes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats.

2.

Aplicant la proporció resultant al valor assignat al terreny en el moment del
meritament, fixat a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

En els següents supòsits, les normes de valoració esmentades seran:
a) El valor de la constitució d'un usdefruit temporal s'entendrà proporcional al
valor del bé immoble a raó del 2 per 100 per cada període d'un any, sense
que pugui sobrepassar del 70 per 100.
b) 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 del 1 per 100 per cada any en què
augmenti l'edat de l'usufructuari, amb el límit del 10 per 100 del valor total.
c)

El valor d'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica per un termini
indefinit o superior a trenta anys serà el 100 per 100 del valor del bé
immoble, en considerar-se com una transmissió de la plena propietat del
terreny subjecte a condició resolutòria.

d) 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.
e) El valor de la transmissió del dret de nuda 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.
f)

El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar el 75 per 100
del valor del bé immoble sobre el qual es constitueixin les normes
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis.

g) El valor en la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudi
limitatiu de domini diferent dels esmentats als apartats a), b), c), d) i f)
d'aquest apartat i del següent d'aquest article es considerarà que és el capital,
preu o valor pactat en 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 d'ésser 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 a 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 justipreu, llevat que el valor definit a l’apartat 1 d’aquest article
fos inferior, cas en què prevaldrà aquest últim sobre el justipreu.
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Art. 10è. Quota tributària.
La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus del 28%.
Art. 11è. Bonificacions.
Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 les quotes que es meritin en les
transmissions 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
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.
En cas que s’acrediti que el terreny transmès correspon a la vivenda habitual del
causant i que els subjectes passius hi han conviscut almenys els últims dos anys
anteriors a la seva defunció, la bonificació serà del 95 per cent de la quota. No obstant
això, si la propietat es transmet dins dels dos anys naturals següents, comptats des
de la data de defunció del causant, es liquidarà la part de la quota de l’impost que
s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació aplicada i només li serà
aplicable la del 50 per 100 establerta al paràgraf anterior.
Art. 12è. Meritament de l'impost.
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuit, "inter
vivos" o "mortis causa", a la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, a
la data en què es produeixi l'esmentada constitució o transmissió.
2. A tal efecte es considerarà com a data de la transmissió o constitució:
a) En els actes o contractes "inter vivos", la de l'atorgament del domini 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 en què existeixi alguna condició, aquesta serà qualificada
d'acord amb les normes del Codi Civil.
En aquest supòsit:
a) Si la condició fos suspensiva, no es liquidarà l'impost fins que es compleixi.
b) Si la condició fos resolutòria, s'exigirà l'impost sense perjudici que, quan la condició
es compleixi, es procedeixi a la seva devolució.
Art. 13è. 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 hi
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ha efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han de realitzar les
recíproques devolucions a què es refereix l'article 1295 del Codi Civil. Encara 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 efectes per 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 desestiment a la demanda.
Art. 14è. 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 a practicar la liquidació que procedeixi.
2. L'esmentada declaració haurà d'ésser presentada en els següents terminis, a
comptar des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", 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 què hi constin els actes o
contractes que originin la imposició.
Art. 15è. 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:
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 vivos", serà el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real.
b) En les transmissions de terrenys 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.
Art. 16è. Règim d'autoliquidació de l'impost.
1. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar per sí mateixos l'impost d'acord amb el
model establert per l'Ajuntament.
2. Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants, que hauran d'ingressarse a la Tresoreria municipal en els terminis establerts a l'article 14.
3. L'autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació
provisional a compte, sotmesa a la corresponent comprovació d'haver-se efectuat
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost. Aquesta
liquidació esdevindrà definitiva d'acord amb el que està establert legalment.
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Art. 17è. 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 què 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
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 a la Llei
General Tributària.
Art. 18è. 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 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals. A tal
efecte, l'Administració Tributària 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.
Art. 19è. Inspecció i Recaptació.
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveuen la
Llei General Tributària i les altres Lleis reguladores, així com les disposicions dictades
pel seu desenvolupament i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Art. 20è. Infraccions i sancions.
Per a tot allò que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com
la determinació de les sancions que corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat a la Llei General Tributària i a les disposicions que la complementen i
desenvolupen.
Diligència d’aprovació.La present ordenança fiscal ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 29 de setembre de 1989.
Última modificació.La present ordenança fiscal ha estat modificada per l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 31 d’octubre de 2016.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 4
Reguladora de l'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

Art. 1r. Normativa aplicable.
L’Impost sobre Activitats Econòmiques es regirà en aquest municipi:
a) Per les normes reguladores d’aquest impost contingudes al Text Refós de la Llei
de les Hisendes Locals, i per la resta de disposicions legals i reglamentàries que
complementen i desenvolupen aquesta llei.
b) Per les Tarifes i Instrucció de l’Impost, aprovades per Reial Decret Legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, i Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost.
c)

Per la present ordenança fiscal.

Art. 2n. Naturalesa i fet imposable.
1. L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter
real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional,
d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s’exerceixen en un
local determinat com si no, i es trobin o no especificades a les Tarifes de l’impost.
2. Als efectes d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les de
ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. Així
doncs, no tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes
dependents, les forestals i les pesqueres i, per tant, no constitueixen fet
imposable de l’impost.
3. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o
artístic, quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de
recursos humans o d’un d’ambdós, amb la finalitat d’intervenir en la producció o
distribució de béns o serveis.
4. El contingut de les activitats gravades es defineix en les tarifes de l’impost.
Art. 3r. 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 tal immobilitzat amb més de dos anys d'antelació
respecte de la data de la transmissió, i la venda de béns d'ús particular i privat del
venedor, sempre que els hagi utilitzat durant igual període de temps.
b) La venda dels productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis
professionals.
c)

L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornamentació de
l'establiment. Contràriament, estaran subjectes a l'impost les exposicions
d'articles per a regalar als clients.

d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllats.
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Art. 4t. Subjectes passius.
Són subjectes passius de l'impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en
territori nacional (estatal) qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
Art. 5è. Exempcions.
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com 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 una 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 colateral fins el segon
grau inclusiu.

2.

Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin
realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en
els 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 suposi 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.

c)

Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les
entitats de l’article 35.4. 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 a Espanya mitjançant
establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000 €.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i supervisió de les
assegurances privades.
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e) Els organismes públics d’investigació i 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,
mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si
faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis
de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix
establiment els productes dels tallers dedicats al 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 primeres 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, assistencials i
d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de
disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a
les esmentades 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 primeres o al sosteniment de l’establiment.

g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de
tractats o convenis internacionals.
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres a), d), g) i h) de l’apartat 1
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de
l’impost.
3. El Ministre d’Hisenda establirà en quins supòsits l’aplicació de l’exempció prevista
en el paràgraf c) de l’apartat 1 anterior exigirà la presentació d’una comunicació
dirigida a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la qual es faci constar que
es compleixen els requisits establerts per a l’aplicació de l’exempció. Aquesta
obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques.
4. Els subjectes passius que hagin aplicat l’exempció prevista en el paràgraf b) de
l’apartat 1 anterior presentaran la comunicació, en el seu cas, l’any següent al
posterior al d’inici de la seva activitat.
A aquests efectes, el Ministre d’Hisenda establirà el contingut, el termini i la forma
de presentació de l’esmentada comunicació, així com els supòsits en què s’haurà
de presentar per via telemàtica.
5. Quant a les variacions que puguin afectar l’exempció prevista al paràgraf c) de
l’apartat 1 anterior, s’estarà a allò previst en el paràgraf tercer de l’apartat 2 de
l’article 90 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
6. Les exempcions previstes als paràgrafs e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article
tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
Art. 6è. Bonificacions i reduccions.
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal
de les cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota les
cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats
agràries de transformació.
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2. Els qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una
bonificació del 50 % de la quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la
mateixa. Aquest període caducarà un cop transcorreguts cinc anys des de la
finalització de l’exempció prevista a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article anterior.
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es
reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques que tinguin una
durada superior als tres mesos i afectin els locals en què es realitzin activitats
classificades a la quota municipal de l’impost, es concediran les següents
reduccions màximes de la quota corresponent, atenent al grau d’afecció dels
locals per les esmentades obres:
a) Obres de durada d’entre 3 i 6 mesos ............................... fins el 40%
b) Obres de durada d’entre 6 i 9 mesos ........................ del 40% al 60%
c) Obres de durada d’entre 9 mesos i 1 any .................. del 60% al 80%
Quan les obres tinguin una durada superior a 1 any, tindran les corresponents
bonificacions en la quota de l’exercici següent.
Art. 7è. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions.
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles
5è i 6è d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar juntament
amb la declaració d’alta en l’impost a l’entitat que dugui a terme la gestió censal, i
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
2. Les reduccions regulades als apartats 3 i 4 de l’article 6è. es concediran per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la
devolució de l’import reduït.
Art. 8è. Quota tributària.
La quota tributària serà el resultat d'aplicar a les tarifes de l’impost els coeficients de
ponderació i situació regulats als articles 9è. i 10è. de la present ordenança, així com
els beneficis fiscals regulats a l’article 6è. anterior.
Art. 9è. Coeficient de ponderació.
D’acord amb allò que preveu l’article 86 del Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’hi aplicarà, en
tot cas, 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 negocis (€)
Des
Des
Des
Des

d’1.000.000,00 fins 5.000.000,00
de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00
de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00
de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00

Coeficient
de ponderació
1,29
1,30
1,32
1,33
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Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

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 a l’article 82.1.c. del Text Refós de la
Llei de les Hisendes Locals.
Art. 10è. Coeficients de situació.
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals, el territori municipal es zonifica i classifica en 2 categories fiscals:
a) Categoria 2a: Tots els carrers i trams inclosos dins la qualificació de sòl
industrial i de serveis generals, qualificats pel Pla General d’Ordenació Urbana,
segons el Text refós aprovat el 18.12.2001.
b) Categoria 1a: La resta de carrers i trams no inclosos a la categoria anterior.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de ponderació
assenyalat a l’article 9è. d’aquesta ordenança, i d’acord amb la categoria fiscal de
la zona on radica físicament el local en què es realitza l’activitat econòmica,
s’estableix la taula de coeficients següent:

Categoria fiscal de la zona
Coeficient de situació

1a

2a

2,45

2,35

Art. 11è. Període impositiu i acreditament.
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat quan es tracta de
declaracions d’alta; en aquest cas, comprendrà des de la data de començament
de l’activitat fins el final de l’any natural.
2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran
irreductibles, llevat quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament
de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, supòsit en el qual les quotes es
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per
finalitzar l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat.
3. També, en el cas de baixa per cessament de l’activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi el
cessament. A tal fi, 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.
Art. 12è. Gestió.
1. L'impost es gestiona a partir de la matrícula. La matrícula es formarà anualment
per a cada terme municipal i estarà constituïda per censos comprensius de les
activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i, en el seu cas, del
recàrrec provincial. La matrícula estarà a disposició del públic als respectius
Ajuntaments.
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2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions
censals d'alta i manifestar-hi tots els elements necessaris per a la seva inclusió a
la matrícula en els termes de l'article 90.1. del Text Refós de la Llei de les
Hisendes Locals, i dins del termini que reglamentàriament s'estableixi. A
continuació, l'Administració competent practicarà la liquidació corresponent i la
notificarà al subjecte passiu, que haurà d'efectuar l'ingrés que procedeixi.
3. Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions
d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l'exercici de les activitats
gravades i que tinguin transcendència a efectes de la tributació per aquest impost
i formalitzar-les en els termes i terminis que reglamentàriament s'estableixin.
4. En particular, els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació l’exempció
prevista a l’article 82.1.c. del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, hauran
de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net de la seva
xifra de negocis. Així mateix, els subjectes passius hauran de comunicar les
variacions que es produeixin en l’import net de la seva xifra de negocis quan
aquesta variació suposi la modificació de l’aplicació o no de l’exempció prevista a
l’article 82.1.c. o una modificació en el tram a considerar a efectes de l’aplicació
del coeficient de ponderació.
5. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos, resultants de
les actuacions d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions,
es consideraran acte administratiu i comportaran la modificació del cens.
Qualsevol modificació de la Matrícula que es refereixi a dades obrants en els
censos requerirà, inexcusablement, l'alteració prèvia dels censos en el mateix
sentit.
6. Aquest impost podrà exigir-se en règim d'autoliquidació, en els termes que
reglamentàriament s'estableixin.
7. La formació de la Matrícula de l'impost es durà a terme per part de l'Administració
Tributària de l'Estat. En tot cas, la qualificació de les activitats econòmiques, així
com la determinació de les quotes corresponents, es durà a terme, igualment, per
l'Administració Tributària de l'Estat, i el coneixement de les reclamacions que
s'interposin contra els actes de qualificació d'activitats i determinació de quotes
correspondrà als Tribunals Econòmico-Administratius de l'Estat.
8. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d'aquest impost es durà a terme per part de l'Ajuntament i comprendrà
les funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de
cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució
dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s'interposin contra tals actes i actuacions per a la informació i assistència del
contribuent referides a les matèries compreses en aquest paràgraf.
9. La inspecció d'aquest impost es durà a terme, en tot cas, per part dels òrgans
competents de l'Administració Tributària de l'Estat, sense perjudici de les fórmules
de col·laboració que s'estableixin amb els Ajuntaments i, en el seu cas, amb les
Diputacions Provincials, Cabildos o Consejos insulares, d'acord amb els mateixos.
Art. 13è. Infraccions i sancions.
Es procedirà segons allò que preveu la Llei General Tributària, les normes que
regeixen, complementen i desenvolupen el present impost i l'Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació Tributària.
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Art. 14è. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicaran les
normes que regulen el present impost, l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i
Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i les disposicions que les desenvolupen i
complementen.
Disposició addicional.L’exempció prevista a l’article 5è.1.b) només serà d’aplicació als subjectes passius que
iniciïn l’exercici de l’activitat a partir de l’1 de gener del 2003.
Disposició transitòria primera.Els subjectes passius als quals se’ls estiguin aplicant les bonificacions en la quota per
inici d’activitat anteriorment regulades a la nota comú 2a. a la secció primera i a la
nota comú 1a. a la secció segona de les tarifes aprovades per Reial Decret Legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, continuaran gaudint aquestes bonificacions fins a la
finalització del corresponent període d’aplicació.
Disposició transitòria segona.A les activitats iniciades l’any 2002, i als sols efectes de l’exercici 2003, els serà
d’aplicació el menor dels coeficients previstos al quadre recollit a l’article 9è. de la
present ordenança fiscal.
Diligència d’aprovació.Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 14 de febrer de 2003.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 26 d’octubre de 2010.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 5.
Reguladora de l'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

Art. 1r. Fonament legal.
La present ordenança fiscal s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 en
relació al 4.b. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
els articles 6.1. i 8.1.a. del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 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 a
aquest municipi a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, previst als
articles 100 a 103 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
Art. 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de l'impost l'execució dins d'aquest terme municipal de
qualsevol construcció, instal·lació o obra, per a la qual sigui necessària l'obtenció de
llicència municipal d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no.
El fet imposable neix amb l'inici de les obres, construccions o instal·lacions.
Art. 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als
quals es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària següent:
a) A títol de contribuent: Els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o
no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzi.
A aquests efectes, tindrà la consideració de propietari de la construcció,
instal·lació o obra el qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
b) A títol de substitut del contribuent: Els qui sol·licitin les corresponents llicències
municipals o realitzin les construccions, instal·lacions o obres, sempre que no
siguin els contribuents.
El substitut del contribuent podrà exigir del contribuent l’import de la quota
tributària satisfeta.
Art. 4t. Exempcions, reduccions i bonificacions.
1. Estarà exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o
les Entitats locals, que, tot i estar subjecta a l’impost, sigui destinada a carreteres,
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de
les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per part
d’Organismes autònoms, tant si es tracta d’obres de nova inversió com de
conservació.
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Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent sobre la quota de l’Impost els
supòsits següents:
a) Obres d’arranjament de patologies i elements constructius en façanes
i cobertes d’edificis de més de 40 anys d’antiguitat fora de l’àmbit del
Barri Vell.
b) Obres d’arranjament de patologies i elements constructius en façanes
i cobertes d’edificis situats al Barri Vell.
c) Les construccions, instal·lacions o obres corresponents a habitatges
qualificats de protecció oficial.

2.2.

Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent sobre la quota de l’Impost les
obres d’adaptació d’edificis o instal·lacions per supressió de barreres
arquitectòniques per tal d’afavorir les condicions d’accés o d’habitabilitat de
persones amb mobilitat reduïda.

3. D’acord amb allò que disposa l’article 103.2.a) del Text Refós de la Llei d
d’Hisendes Locals, gaudiran d’una bonificació del 95 per cent les construccions,
instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu per vot favorable de la majoria
simple.
En aquest sentit, podran gaudir d’aquesta bonificació prèvia sol·licitud del subjecte
passiu les següents construccions, instal·lacions i obres, pel fet de que es declaren
expressament d’especial interès o utilitat municipal:
•

Reforma, rehabilitació o restauració de les Pesqueres de l’Estany i altres
béns declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

•

Realització d’obres per part de persones o societats concessionàries
municipals a béns immobles afectes a una concessió municipal.

•

Realització de construccions, instal·lacions o obres en edificis que són
centres públics dedicats exclusivament a la docència i a la sanitat pública.

4. Les bonificacions establertes al punt 2 no seran acumulables. En cas que
concorrin els requisits per a poder acollir-se a més d’un dels supòsits previstos, es
podrà concedir el que representi un major benefici per al subjecte passiu de
l’impost.
Art. 5è. Base imposable.
És el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén com a tal, a
aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.
No formen part de la base imposable: l’Impost sobre el Valor Afegit i resta d’impostos
anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i resta de prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció,
instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del
contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució
material.
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Art. 6è. Base liquidable.
És la mateixa base imposable, tenint en compte, si s'escau, els beneficis fiscals
aplicables.
1. Base liquidable provisional: És el pressupost de les construccions, instal·lacions i
obres, objecte de la llicència, que es calcularà en funció dels mòduls i índexs annexos
a la present ordenança. En el seu defecte, o en el cas de que sigui d’un import inferior
al pressupost del projecte presentat, es prendrà com a base el pressupost presentat
per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi Professional
corresponent,
Es delega en la Junta de Govern Local l’actualització dels mòduls i índexs en funció de
les correccions que pugui efectuar el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
2. Base liquidable definitiva: Es determinarà una vegada s'acabin les obres o el
termini de la llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i
obres realment executades i del seu cost real i efectiu, mitjançant declaració del tècnic
director de l'obra o del subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del
període de la prescripció.
Art. 7è. Tipus de gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,00 %.
Art. 8è. Quota.
La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
Art. 9è. Meritament.
L'impost es merita el dia en què comença la construcció, instal·lació o obra, encara
que no s'hagi obtingut la corresponent llicència municipal.
Art. 10è. Període impositiu.
1. Es 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 a la llicència
municipal.
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3. En el cas de desistiment de les obres, es practicarà liquidació definitiva per la part
executada, en la forma prevista al punt 3 de l'article següent.
4. En el cas que es reemprenguin les obres de les quals s'havia desistit o deixat
caducar la llicència municipal, s'haurà de procedir d'acord amb allò que es preveu a
l'apartat 2 de l'article següent, per la part de les 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 del reinici de les obres.
Art. 11è. Règim de declaració, autoliquidació i ingrés.
1. S'estableix el règim d'autoliquidació 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 a la liquidació de l'impost, així com la identificació precisa de la
parcel·la cadastral o immoble on es realitzin o s'hagin d'efectuar la construcció, obra o
instal·lació, bé sigui amb la documentació per sol·licitar la llicència, o
independentment, abans o dintre del mes de començades les obres.
3. Un cop acabades les obres, s'haurà de comunicar a l'Administració municipal,
juntament amb l'autoliquidació 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.
Art. 12è. 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 fet que
aquestes resultin incorrectes o el fet de no haver efectuat l'ingrés dintre del 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.
Art. 13è. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicarà
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General
Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin.
Art. 14è. Vigència.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 1993 i continuarà
vigent mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.
Diligència d’aprovació.Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
dia 29 de setembre de 1989.
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Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord del Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2016 i aprovada definitivament la modificació
per acord del Ple del dia 27 de desembre de 2016.
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ANNEX

MÒDUL BÀSIC ANY 2011: 465,50 EUROS/M² CONSTRUÏT

TIPOLOGIA

USOS

OBRA NOVA
Edifici aïllat (4 façanes)
Edifici en tester (3 façanes)
Edifici entre mitgeres
Soterrani 1er i 2on
A partir del 3er soterrani

1,20
1,10
1,00
1,10
1,20

Habitatges amb sup. const > 200m²
Habitatges amb sup. const 150-200m²
Habitatges amb sup. const 100-150m²
Habitatges amb sup. const
50-100m²
Habitatges amb sup. const > 50m²
Espais comuns en edificis d’habitatges
Arquitectura monumental, Sales de cinema,
discoteques, museus, teatres.
Clíniques i hospitals
Balnearis, biblioteques, facultats, escoles
universitàries, presons, saunes.

2,00
1,80
1,60
1,40
1,80
1,00
3,00
2,80
2,60

REFORMA
Rehabilitació integral edifici conservant
façanes
Reformes que afectin a elements
estructurals

Reformes que no afectin a elements
estructurals (canvis de distribució).
Rehabilitació façanes amb substitució de
fusteria o tancaments (sup. aplicada a la
façana)
Canvis de coberta, sense modificar
estructura
Reformes de poca entitat que no afectin
elements estructurals ni instal·lacions
Rehabilitació façanes sense substitució
de fusteria o tancaments (sup. aplicada
a la façana)

Laboratoris
0,90 Clubs de reunió.

2,40
2,20

0,70 Cafeteries, restaurants, centres mèdics,
edificis d’oficines, centres d’ensenyament
obligatoris, residències universitàries, locals
bancaris, pavellons esportius coberts.
0,50 Dispensaris,
C.A.P.,
asils,
parvularis,
estacions d’autobusos.
0,50 Bars, escorxadors.

2,00

0,30 Vestidors.

1,40

0,30 Edificis d’aparcaments, garatges

1,20

0,50 Locals comercials en planta baixa sense ús
específic, pavellons esportius descoberts,
garatges en edificis d’habitatges.
Magatzems i naus Superfície
L<10m
industrials*
*sense distribució
0-500
0,60
s’aplicarà reducció
500-1000
0,50
de 0,60
1000-2000
0,40
2000-5000
0,30
>5000
0,30
Coberts

1,00

1,80
1,60

L>10m
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,40

OBRES COMPLEMENTÀRIES
Construcció de piscina
Parets de tanca de solars i finques:

250 €/m3

Massissa
Reixat metàl·lic
Mixta (1,10 obra + 0,70 reixat)
Murs de formigó (contenció)
Pintat de façanes
Enderrocs

65 €/ml per metre d’alçada
90 €/ml per metre d’alçada
15 €/ml
125 €/ml per metre d’alçada
10 €/m²
5,80 €/m3 de volum real
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 6,
Reguladora de les TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
Art. 1r. Fonament legal.A l’empara de l’article 106 en relació al 4.b. 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. del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen els
articles 15a 19, i d’acord amb l’article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es regula l’aplicació de la taxa per la realització d’activitats
jurídico-administratives de competència municipal.
Art. 2n. Fet imposable.1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada
en 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. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma
particular al subjecte passiu quan sigui motivada directa o indirectament per ell
mateix, per raó de les seves actuacions o omissions obliguin l’Ajuntament,
encara que no hi hagi sol·licitud expressa de l’interessat.
Art. 3r. No subjecció.No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació
de documents i expedients necessaris pel compliment d'obligacions fiscals, les
consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, la resolució
dels recursos administratius i els relatius a la prestació de serveis o l'aprofitament
especial de béns de domini públic que estiguin gravats per una altra taxa o pels quals
l'Ajuntament exigeixi un preu públic.
Art. 4t. Subjecte passiu.1. Són subjectes passius 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
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico-administratives
de competència local de l'article 2.1.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent:
2.1. En aquelles activitats jurídico-administratives que beneficiïn o afectin els
ocupants de vivendes, locals o instal·lacions, seran els propietaris dels immobles, els
quals podran repercutir la taxa, si fos el cas, sobre els beneficiaris.
2.2. En l'atorgament de llicències urbanístiques, seran els constructors i contractistes
d'obres.
Art. 5è. Responsables tributaris.La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Art. 6è. Exempcions i bonificacions.Sense perjudici d'allò que estableix l'article 24.4. del Text Refós de la Llei de les
Hisendes Locals, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat
d'aquelles a favor de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials
o institucionals o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords
Internacionals.
Art. 7è. Base imposable i quota.El cost real o previsible de l'activitat jurídico-administrativa, considerada en la seva
globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota
tributària.
No es concediran bonificacions ni exempcions de caràcter subjectiu, però es dotarà un
fons de serveis socials per atendre aquells casos de necessitat social que preveu
l'article 24.4. del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
Les quotes tributàries, determinades individualment segons les diferents activitats que
constitueixen el fet imposable, seran les següents:
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TAXA PER ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

1.

Certificats

Gratuït

2.

Compulsa de documents

2.1.

Compulsa de documents municipals

Gratuït

2.2.

Compulsa d’altres documents, per cadascuna

5,35 €

Nota: Queda exclosa d’aquesta taxa, la
compulsa de documents que s’hagin de tramitar
o formin part d’expedients de la pròpia
Corporació
3.
4.

Formalització de declaració jurada per motius
diversos, a petició de part
Reconeixement de firma de peticionari per a la
tramitació de documentació que ha de causar
efectes oficials

10,10 €

7,00 €

5.

Fotocòpies:

5.1.

Per cadascuna, d'una sola cara

0,17 €

5.2.

Per cadascuna de dues cares

0,26 €

6.

Tràmit de gestió cadastral a través de P.I.C.

7.

Certificacions de dades o antecedents tributaris

7.1.

Certificats de béns de dades dels padrons fiscals
de l’exercici vigent
Certificacions de dades o antecedents tributaris

Gratuït
5,60 €

Certificacions de dades o antecedents tributaris
amb una antiguitat de 5 o més anys

13,50 €

7.2.
7.3.

13,50 €

8.

Reproducció de plànols urbanístics:

8.1.

Vegetal

15,20 €

8.2.
9.

Poliuretà
Informació de plànols topogràfics en suport
informàtic (disquet o CD-ROM):

25,50 €

9.1.

Aixecament 1/500, per cada hectàrea:

0,94 €

9.2.

Aixecament 1/2000, per cada hectàrea:

0,67 €

9.3.

Per cada disquet de 3’5”:

0,45 €

9.4.

Per cada CD-ROM:

2,80 €

10.

Informes pluviomètrics, per cadascun

15,20 €

11.

Informe d’accident simple

35,70 €

12.

Informe d’accident tècnic amb croquis

71,45 €

13.

Informe tècnic policial

71,45 €

14.

Altres informes

35,70 €
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La tramitació de llicències urbanístiques o
d’activitats respecte de les quals l’interessat
insti formalment la renúncia o desistiment
abans que siguin atorgades meritarà una quota
equivalent al 50% de la prevista a la taxa
respectiva per al seu atorgament.

Disposicions addicionals:
Primera.- Es podrà concedir una bonificació del
50% de la quota corresponent en aquells casos
en què es tracti d’expedició de documents a
estudiants o a persones que els sol·licitin per a
la
realització
de
treballs
docents
o
d’investigació, sense ànim de lucre.
Segona.- Queden exempts del pagament de la
taxa per tràmits de gestió cadastral a través del
P.I.C., els documents sol·licitats per la persona
interessada a requeriment d’un Organisme o
Administració Pública.
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6.2.

TAXA PER UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL

1.

Utilització de l'escut municipal, per cada autorització:

1.1.

Plaques de gual

25,75 €

1.2.

Duplicat de plaques de gual

17,60 €
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6.3.

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'AUTOTAXI

1.

Per concessió, expedició i registre o transmissió de
llicència de vehicles de qualsevol classe
Per substitució de vehicles

2.

61,35 €
61,35 €
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6.4.
TAXA PER LA TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS, LLICÈNCIES,
RÈGIMS DE COMUNICACIÓ PRÈVIA I DECLARCIONS RESPONSABLES DE LES
ACTIVITATS

1.

Autorització,
Llicència,
Comunicació
declaració responsable d’activitats

1.1.

Autorització Ambiental Activitats Annex I

500,00 €

1.2.

Llicència Ambiental Activitats Annex II

750,00 €

1.3.
1.4.

Comprovació Règim de Comunicació Activitats Annex III (*)
Comprovació de comunicacions prèvies d’activitats de baix
risc o de declaracions responsables d’activitats innòcues(*)

500,00 €
300,00 €

Llicència obertura d'activitats amb normativa sectorial
pròpia, inclosa la comprovació en matèria d'incendis quan
l'activitat no estigui subjecte a un altre règim d'intervenció
administrativa

500,00 €

Comprovació règim de comunicació o declaració responsable
d'activitats amb normativa sectorial pròpia, inclosa la
comprovació en matèria d'incendis quan l'activitat no estigui
subjecte a un altre règim d'intervenció administrativa (*)

300,00 €

1.5.

1.6.

prèvia

i

(*) La taxa inclou la primera visita de comprovació
2.

Modificació substancial o revisió d'activitats

2.1.

Modificació substancial o revisió d'Activitats Annex I

500,00 €

2.2.

Modificació substancial o revisió d'Activitats Annex II

750,00 €

2.3.

Modificació substancial o revisió d'Activitats Annex III

500,00 €

2.4.
2.5.

Modificació substancial o revisió d'Activitats Innoqües

300,00 €

Modificació substancial o revisió d'Activitats amb normativa
sectorial pròpia, subjectes a llicència obertura

500,00 €

2.6.
2.7.

Modificació substancial o revisió d'Activitats amb normativa
sectorial pròpia, subjectes a règim de comunicació
Modificació substancial o revisió de llicència d’obertura
d’espectacles públics i activitats recreatives

3.

Espectacles Públics i Activitats Recreatives

3.1.

Llicència o autorització per l’obertura d’establiments oberts al
públic
Llicència o autorització per l’organització d’espectacles i
activitats recreatives en establiments oberts al públic
Comprovació Règim de Comunicació prèvia d'obertura
d'establiments oberts al públic
Comprovació Règim de Comunicació prèvia d'organització
d'espectacles i activitats recreatives en establiments oberts
al públic

3.2.
3.3.
3.4.

300,00 €
750,00 €

750,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €
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Llicència provisional obertura d’establiments oberts al públic
Règim de Comunicació prèvia d’organització d’espectacles
públics i activitats recreatives d’interès artístic o cultural amb
aforament reduït

150,00 €

Llicència instal·lació circ i altres establiments no permanents
desmuntables
3.8. Llicència per espectacles públics i activitats recreatives de
caràcter extraordinari
3.9. Modificació o revisió de llicència per l’organització
d’espectacles i activitats recreatives en establiments oberts
al públic
3.10. Llicència per la instal·lació de circ o altres establiments no
permanents desmuntables amb necessitat d’informe de
control o comprovació extern

300,00 €

3.7.

50,00 €

150,00 €

100,00 €

30,00 €

4.

Canvi de titularitat d’una activitat

44,35 €

5.

Altres actuacions

5.1.

Visites d’inspecció

125,00 €

5.2.

Sonometries diürnes

165,00 €

5.3.

Sonometries nocturnes

250,00 €

5.4.

Altres comprovacions de comunicacions prèvies

100,00 €

5.5.

Altres informes relatius a activitats

100,00 €

Disposició transitòria:
S’estableix amb caràcter general una bonificació del 60% de
les tarifes detallades en els punts 1, 3.1., 3.2, 3.3. i 3.4.
d’aquest apartat, les quals regulen l’obertura o organització
d’establiments i activitats al municipi.
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6.5.
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I
AUTORITZACIÓ D’OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ
1.

Llicències urbanístiques:

1.1.

Llicència Urbanística d’Obra Major

137,25 €

1.2.

Llicència Urbanística d’Obra Menor

68,60 €

1.3.

Pròrroga de Llicència Urbanística d’Obra Major

68,60 €

1.4.

Pròrroga de Llicència Urbanística d’Obra Menor

34,30 €

Nota: Els tràmits de canvis de noms de llicències
urbanístiques meritaran la mateixa taxa que per la
concessió de pròrroga.
L’activitat municipal conduent a autoritzar una obra
ja iniciada o executada sense haver sol·licitat la
llicència corresponent o, si s’escau, sense haver
presentat la comunicació prèvia, meritarà la mateixa
taxa que la de concessió de llicència o de
comprovació de comunicacions prèvies amb la quota
incrementada en un 50%.
1.5.

Per modificacions puntuals dels projectes de llicències
urbanístiques ja atorgades

68,60 €

Nota: Les modificacions substancials dels projectes
de llicències urbanístiques ja atorgades comportaran
la meritació d’una nova Taxa de Llicència Urbanística
1.6.

Llicència per canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions

137,25 €

1.7.

Llicència de Parcel·lació

1.8.

Llicència
de
parcel·lació

1.9.

Llicència de constitució o modificació d’un règim de
propietat horitzontal simple o complexa

1.10.

Llicència per canalitzacions de més de 25 metres

1.11.

Llicència per instal·lació de bastida de més de dues
plantes o cinc metres d’alçada

45,75 €

1.12.

Llicència d’instal·lació grua-torre

45,75 €

1.13.

Llicència urbanística amb informe facultatiu d’una
altra Administració

2.

Règim de comunicació prèvia:

2.1.

Obres subjectes a règim de comunicació prèvia

23,25 €

2.2.

Pròrroga d’obres subjectes a règim de comunicació
prèvia

23,25 €

2.3.

Primera
utilització
construccions:

45,75 €

declaració

d’innecessarietat

de
45,75 €

i

ocupació

d’edificis

45,75 €
137,25 €

237,25 €

i
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2.3.1.

Habitatges en pisos, per unitat

2.3.2.

Pàrkings en edificis plurifamiliars, per unitat

2.3.3.

Edificis unifamiliars, per unitat

35,30 €

2.3.4.

Edificis industrials i comercials, per unitat

77,40 €

2.3.5.

Locals comercials, per unitat

46,45 €

3.

Altres serveis:

3.1.

Certificacions d’aprofitament urbanístic

3.2.

Altres certificacions urbanístiques

42,40 €

3.3.

Informes urbanístics, per cadascun

37,00 €

3.4.

Numeració de finques, per cada número

6,00 €

3.5.

Alineacions i rasants: per cada actuació

63,25 €

3.6.

Informe d’adequació de l’habitatge

3.7.

Informe d’integració o arrelament social

3.8.

Informes tècnics relatius a:

3.8.1.

Acceptació de tramitació de modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana

265,50 €

Modificacions puntuals del planejament urbanístic
general

265,50 €

3.8.2.
3.8.3.

33,40 €
5,80 €

101,65 €

110,90 €
Gratuït

Planejament urbanístic derivat:
Plans especials urbanístic

265,50 €

Plans de millora urbana

265,50 €

Plans parcials urbanístics

265,50 €

Plans parcials urbanístics de delimitació

265,50 €

3.8.4.

Projecte d’urbanització

265,50 €

3.8.5.

Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica

265,50 €

3.8.6.

Projecte de reparcel·lació per compensació per
concertació

265,50 €

3.8.7.

Projecte de bases i estatuts

265,50 €

3.8.8.

Convenis urbanístics d’iniciativa privada

265,50 €

3.8.9.

Projectes de parcel·lació

265,50 €

3.8.10. Estudis de detall (DT 4.2. Llei 2/2002)
3.9.

Tramitació d’expedients de declaració de ruïna
o d’ordres d’execució

265,50 €

137,25 €
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Disposició transitòria:
Quan es produeixin canvis en la seva numeració de finques degut a una
actualització realitzada per Tècnics Municipals, queden exempts de
pagament de la taxa per obtenció dels nous números aquells veïns i
veïnes que en resultin afectats i que facin entrega de l’antiga numeració.
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6.6.

TAXA PER AUTORITZACIÓ O CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
MUNICIPAL (Excloses les llicències amb tarifa pròpia)

1.

Per cada autorització o concessió d’una llicència
municipal

26,00 €
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Art. 8è. Meritació.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 aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de
presentació de la sol·licitud, comunicació prèvia i/o 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.
Art. 9è. 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) Un cop efectuades les comprovacions oportunes per l’Administració, es practicarà la
liquidació definitiva, que es notificarà en forma a l’interessat exigint o retornant, si
s’escau, la quantitat procedent.
c) 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.
Art. 10è. Pagament.El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos
en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Art. 11è. 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.
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Art. 12è. 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 corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i
la desenvolupen.
Diligència d’aprovació.La present ordenança ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el
dia 29 de setembre de 1989.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord del Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2016 i aprovada definitivament la modificació
per acord del Ple del dia 27 de desembre de 2016.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 7
Reguladora de la TAXA PER AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Art. 1r. Fonament legal.La present ordenança fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106
en relació al 4.b. de la 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 a allò que determina el vigent Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 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.
Art. 2n. 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.
Art. 3r. No subjecció.No estaran subjectes a la taxa de prestació del servei de recollida de residus els locals
comercials que tributin pel Preu Públic que estableixi el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany per al servei de recollida de residus comercials, en funció de la fracció i la
producció dels residus d’aquest tipus i dels assimilables, gestionat en virtut de la
delegació aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 de setembre de
2004.
Art. 4t. 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.
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Art. 5è. Responsables.La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i s’exigirà
d’acord amb allò que preveu la Llei General Tributària.
Art. 6è. Exempcions, bonificacions i reduccions.No es concediran bonificacions ni exempcions de caràcter subjectiu, però es dotarà un
fons de serveis socials per atendre aquells casos de necessitat social que preveu
l'article 24.4. del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
Art. 7è . Base imposable.La base imposable de la taxa per prestació del servei de recollida d'escombraries no
podrà excedir en conjunt del cost real o previsible de tal servei.
Art. 8è. Quota tributària.La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat d’habitatge o local, siguin
o no habitats o ocupats, sempre que siguin susceptibles de ser-ho.
Art. 9è. Tarifa.Aquesta taxa s’exigirà d’acord amb la següent quadre de tarifes:
T.0.

Per cada local, a l’any

120,00 €

T.1.

Per cada habitatge en edifici plurifamiliar, a l’any

120,00 €

T.2.

Per cada habitatge unifamiliar, a l’any

125,00 €

Art. 10. Període impositiu i meritació.1. La taxa es meritarà i neix l'obligació de contribuir des del moment en que s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a
la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el
primer dia de cada any natural. Quan el meritament de la taxa es produeixi amb
posterioritat a aquesta data, la quota resultant tindrà caràcter irreductible.
Art. 11è. Gestió, liquidació i recaptació.1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i
presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran,
simultàniament, la quota corresponent.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents,
que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què
s'hagi realitzat la declaració.
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3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de
la matrícula.
Art. 12è. Infraccions i sancions.En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Art. 13è. Legislació supletòria.En tot allò no previst regirà l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Disposició final.La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2009 i seguirà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació expresses.

Diligència d’aprovació.La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 29 de setembre de 1989.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 17 d’octubre de 2011.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 8
Reguladora de la TAXA PER LA RETIRADA
I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA
Art. 1r. Fonament legal i naturalesa.Fent 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 allò que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la "taxa per retirada i immobilització de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública", que es regeix per
aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten a allò que preveu l'article
57 de l'esmentat text refós.
Art. 2n. Fet imposable.Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada i
immobilització de vehicles de la via pública motivada per la permanència dels
mateixos estacionats abusivament a la via pública o bé que hagin estat abandonats.
Art. 3r. Obligació de contribuir.L'obligació de contribuir recaurà sobre els propietaris dels vehicles retirats.
Art. 4t. Tarifes.4.1.

Per la retirada de vehicles:

4.1.1.

Bicicletes o altres vehicles similars de dues rodes

25,00 €

4.1.2.

Ciclomotors

40,00 €

4.1.3.

Motocicletes

55,00 €

4.1.4.

Quads, quadricicles, quadricicles lleugers i similars

70,00 €

4.1.5.

Turismes

85,00 €

4.1.6.
4.1.7.

Camions
Vehicles amb un tonatge superior als 1.500 kg. i
inferior als 3.000 kg
Vehicles amb un tonatge superior als 3.000 kg. i
inferior als 6.000 kg.

155,00 €

4.1.9.
4.2.

Vehicles amb un tonatge superior als 6.000 kg.
Quan el conductor retiri el vehicle abans que aquest
sigui traslladat al dipòsit, però havent-se ja iniciat el
servei de grua, satisfaran:

270,00 €

4.2.1.

Bicicletes, ciclomotors o similars

11,00 €

4.2.2.

Motocicletes

16,00 €

4.2.3.

Quads i quadricicles

25,00 €

4.2.4.

Turismes

32,00 €

4.2.5.

Camions

38,00 €

4.1.8.

130,00 €
160,00 €
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Vehicles amb un tonatge superior als 1.500 kg. i
inferior als 3.000 kg.
Vehicles amb un tonatge superior als 3.000 kg. i
inferior als 6.000 kg.

4.2.8.

Vehicles amb un tonatge superior als 6.000 kg.

4.3.

Dipòsit de vehicles:

48,00 €
65,00 €
90,00 €

Per cada dia o fracció:
4.3.1.

Bicicletes, ciclomotors i motocicletes

14,00 €

4.3.2.

Turismes, quads i quadricicles

16,00 €

4.3.3.
4.4.

Camions

22,00 €

Exempcions:
Queden
exempts
del
pagament
d'aquestes tarifes els vehicles que hagin estat robats.
Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant
l'aportació de còpia de la denúncia presentada amb
motiu de la sostracció.

4.5.

Per la immobilització de vehicles:
Quan els agents de l’autoritat immobilitzin un vehicle,
el conductor haurà de satisfer la quantitat de:

4.5.1.

Ciclomotors

43,00 €

4.5.2.

Motocicletes

43,00 €

4.5.3.

Turismes, quads i quadricicles

54,00 €

4.5.4.

Camions, autocars i similars

86,00 €

Art. 5è. Normes de gestió.S’estableix el règim d’autoliquidació de la taxa, la qual serà irreductible i el seu
pagament s’exigirà en el moment de la prestació del servei, com a requisit previ a la
devolució del vehicle.
La recaptació de la taxa la duran a terme els agents municipals o, si s’escau, en
l’oficina municipal corresponent contra lliurament de paper de pagament o
comprovant degudament comptabilitzats.
Art. 6è. 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
compatibles i sancionables amb independència de les que procedeixin del Codi de
Circulació.
Art. 7è. Legislació supletòria.En tot allò no previst en aquesta Ordenança Fiscal regirà l'Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Diligència d’aprovació.La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 29 de setembre de 1989.

Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha esta modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 28 d’octubre de 2013.
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ORDENANÇA FISCAL Núm.9
Reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM

CAPÍTOL I. DISPOSICIÓ GENERAL.
Article 1. En ús de les facultats concedides per l’article 57, en relació a l’article 20,
punt 4, apartat r), del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment del
clavegueram.
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE.
Article 2. 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.
CAPÍTOL III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
Article 3. 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.
CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS.
Article 4.1. Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents, les
persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei
General Tributària que resultin beneficiades per la prestació del servei, pel fet
d'ocupar o utilitzar les vivendes, locals o establiments situats en els llocs on es presti
efectivament el servei, sigui a títol de propietari, d'usufructuari, d'arrendatari o
qualsevol altre.
Article 4.2. S'entendrà que ocupen o utilitzen les vivendes, locals o establiments
aquells que figurin 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.
Article 4.3. En qualsevol cas el propietari del bé immoble afectat pel servei, tindrà la
condició de substitut del contribuent.
CAPÍTOL V - BASES.
Article 5.1. Constituiran la base per a l'exacció de la taxa, l'import, segons tarifes
vigents, del volum d'aigua facturat:
a) En el subministrament domiciliari d'aigües, la base a considerar serà el volum
facturat per cada període.
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b) En les vivendes i els locals, en els quals no es realitzi el servei de subministrament
domiciliari d'aigües, es considerarà un volum mínim de 10 m3/mes.
c) En les vivendes i locals desocupats es considerarà un volum mínim de 10 m3/mes.
Aquestes magnituds tenen caràcter de mínims, reservant-se l'Ajuntament el dret
d'inspecció per una millor determinació del consum real.
L'import de l'aigua es considera sobre la base de les tarifes vigents abans d'impostos.
CAPÍTOL VI - TARIFES.
Article 6. El tipus de gravamen serà el 15 %.
CAPÍTOL VII - DECLARACIÓ.
Article 7. 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.
CAPÍTOL VIII - RECAPTACIÓ.
Article 8.1. 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.
Article 8.2. Pels no usuaris de la xarxa del servei d'aigua potable, es confeccionarà el
corresponent padró.
Article 8.3. 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.
Article 8.4. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa
domiciliària de l'aigua no satisfà la quota de la taxa 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.
CAPÍTOL IX - DRET SUPLETORI.
Article 9. En tot allò no previst regeix l'Ordenança Fiscal General.
CAPÍTOL X – APROVACIÓ I VIGÈNCIA.
Article 10. La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2001 i seguirà
vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
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Diligència d’aprovació.Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 22 de desembre del 2000.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 8 de novembre del 2004.
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ORDENANÇA FISCAL Núm.10
Reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE
CAPÍTOL I.- DISPOSICIÓ GENERAL.
Article 1. En ús de les facultats concedides per l’article 57, en relació a l’article 20,
punt 4, apartat t), del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel servei de distribució i subministrament d’aigua
potable, que es regirà per la present Ordenança Fiscal i pel Reglament del Servei de
Subministrament.
CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE.
Article 2. El fet imposable està determinat per la prestació del servei de distribució i
subministrament d’aigua potable i els altres serveis inherents a aquest per a la seva
òptima prestació.
El servei té el caràcter de recepció obligatòria per a tots els habitatges i locals del
municipi.
CAPÍTOL III.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
Article 3. L'obligació de contribuir neix des de que s’inicia o s’autoritza la prestació
del servei.
CAPÍTOL IV.- SUBJECTES PASSIUS.
Article 4.1. Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents, les
persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei
General Tributària que resultin beneficiades per la prestació del servei o les activitats
efectuades com a conseqüència del subministrament d’aigua potable, sigui a títol de
propietari, d'usufructuari, d'arrendatari o qualsevol altre.
Article 4.2. 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.
CAPÍTOL V.– QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5.1. La quota tributària consistirà en una quantitat determinada
individualment en funció del consum d’aigua i d’acord amb el quadre següent:

CONCEPTE
1.

QUOTES MENSUALS FIXES DE SERVEIS

1.1.

Conservació de comptador per abonat

TARIFES

1,4514 €
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2.

QUOTES PER CONSUM D'AIGUA

2.1.

Consums domèstics:
Bloc 1r.- Per a consum inferior o igual a 10
m3/mes.
Mínim de consum o per unitat de consum: 10
m3/mes/abonat

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Bloc 2n.- Per a consums compresos entre 10.01. i
16 m3/mes/abonat
Bloc 3r.- Per a consums superiors a 16 m3/mes/
abonat

0,7240 €/m3
0,9973 €/m3
1,4099 €/m3

2.2.

Consums industrials

0,9269 €/m3

3.

ALTRES SERVEIS NO TARIFARIS

3.1.

Canvi de nom pòlissa contracte abonat

3.2.

Altes comptador:

3.2.1.

Alta primer abonat

3.2.2.

Alta comptador 13/15 mm

188,07 €

3.2.3.

Alta comptador 13/15 mm de lloguer

104,83 €

3.2.4.

120,80 €

3.2.5.

Alta comptador descalcificador 13/15 mm
Alta comptador descalcificador 13/15 mm
lloguer

3.2.6.

Alta comptador descalcificador 20 mm

143,76 €

3.2.7.

Alta comptador 20 mm

223,83 €

3.3.

Reconnexions al servei:

3.3.1.

Reconnexió al servei

82,65 €

3.3.2.

Reconnexió al servei per falta de pagament

26,45 €

3.4.
3.5.

Drets de connexió escomesa

7,02 €
53,36 €

de

Verificació
del
comptador
al
Departament
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

37,39 €

108,21 €
34,92€

3.6.

Escomeses:

3.6.1.

Escomesa bloc de pisos per unitat de presa

270,56 €

3.6.2.

Escomesa de 32 mm

264,55 €

3.6.3.

Escomesa de 40 mm

348,13 €

3.6.4.

Escomesa de 50 mm

398,32 €

3.6.5.

Escomesa de 63 mm

554,79 €

3.6.6.

Escomesa de 90 mm

821,00 €

3.6.7.

Conservació escomesa

1,3449 €

3.7.

Lloguers comptador:

3.7.1.

Lloguer comptador de 15 mm

1,0014 €

3.7.2.

Lloguer comptador de 20 mm

1,0877 €

3.7.3.

Lloguer comptador de 25 mm

1,2485 €

3.7.4.

Lloguer comptador de 30 mm

2,0277 €

3.7.5.

Lloguer comptador de més de 30 mm

5,0310 €
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Despeses de gestió per devolució bancària rebut
Manteniment Boques d’Incendis Equipades (IPF)

9,91 €
6,2944
€/Unitat/mes

Nota 1: La reconnexió al servei per una baixa superior a 12 mesos es
considera una alta nova.
Article 5.2. Les quotes tributàries resultants s’incrementaran amb el tipus d’IVA
vigent de cada període facturat, el cànon de l’aigua regulat establert l’ACA i el
percentatge de la Taxa Clavegueram degudament aprovat en l’actual Ordenança
Fiscal núm. 9 vigent en el municipi.
CAPÍTOL VI.– MERITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU
Article 6.1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què
s’iniciï la prestació del servei, el qual s’entendrà iniciat, atesa la naturalesa de recepció
obligatòria d’aquest, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de
subministrament d’aigua potable on estiguin ubicades les vivendes i locals utilitzats
pels contribuents subjectes a la taxa.
Article 6.2. Un cop establert i en funcionament l’esmentat servei, les quotes es
meritaran el primer dia del període impositiu que coincidirà, amb caràcter general,
amb l’any natural excepte en els supòsits d’inici o cessament de la prestació del
servei, supòsit en què la quota es prorratejarà per dies naturals.
CAPÍTOL VII.– NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 7.1. L'alta en el padró fiscal serà simultània a la contractació del servei
d'aigua, que serà notificada a l'Ajuntament per la companyia que presti el servei.
Article 7.2. Les quotes bimestrals de la taxa pel servei d’abastament d’aigua potable,
les quals inclouran els cànons i impostos corresponents, seran gestionades, liquidades
i recaptades en període voluntari per la companyia que presti el servei, 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.
Article 7.3. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa
domiciliària de l'aigua no satisfà la quota de la taxa a l'empresa prestadora del servei,
aquesta en donarà compte a l'Administració Municipal en la forma deguda, la qual
iniciarà el corresponent procediment de constrenyiment previst en el Reglament
General de Recaptació.
CAPÍTOL VIII.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8. Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes
contingudes en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.
CAPÍTOL IX.- DRET SUPLETORI.
Article 9. En tot allò no previst regeix l'Ordenança Fiscal General.
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CAPÍTOL X.– APROVACIÓ I VIGÈNCIA.
Article 10. La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2011 i seguirà
vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
Diligència d’aprovació.Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 26 d’octubre del 2010.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord del Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2016 i aprovada definitivament la modificació
per acord del Ple del dia 27 de desembre de 2016.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

CAPÍTOL I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r. En ús de les facultat 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.
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE
Article 2n. Constitueix el fet imposable de la taxes la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local i, en particular:
1. L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
2. L’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del
paviment o e les voreres en la via pública.
3. L’entrada de vehicles a través de les voreres a edificis o terrenys des de la via
pública, amb independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb placa de
gual, així com reserves d’espai per aparcament exclusiu, parades de vehicles,
càrrega i descàrrega i contraguals.
4. L’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
5. La instal·lació de quioscos a la via pública.
6. Les instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la
venda automàtica, espectacle, atraccions, situats en terrenys d’ús públic, així com
indústries ambulants i de rodatge cinematogràfic.
7. L’ocupació de la via pública amb elements publicitaris.
8. La utilització de pesqueres.
9. La utilització de béns, edificis i instal·lacions municipals.
CAPÍTOL III. 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.
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.
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CAPÍTOL IV. 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.
En la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres, meritades en un edifici
plurifamiliar, es consideraran subjectes passius el propietari de cada plaça
d’aparcament.
Article 4.2. A tal efecte, s’entendrà, amb caràcter general, que els beneficiaris de la
utilització privativa o l’aprofitament especial dels béns demanials són els titulars de les
autoritzacions o concessions administratives corresponents.
Article 4.3. Seran substituts del contribuent:
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, si s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Capítol V – BENEFICIS FISCALS
Article 5.1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran
obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels
aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin
directament, i per altres usos directament afectes a la segureta ciutadana o defensa
nacional.
Article 5.2.- Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa aquelles entitats sense
ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes o aquelles
persones físiques, jurídiques públiques o privades vinculades a una activitats amb un
clar caràcter social i/o cultural.
CAPÍTOL VI - BASES
Article 61. Es prendrà com a base la superfície del terreny de domini públic ocupada
per la utilització privativa o l’aprofitament especial .
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Article 6.2. Als efectes de ponderar la superfície de terreny públic afectat, en el
càlcul de les tarifes per una utilització privativa o aprofitament especial s’aplicarà un
coeficient d’ocupació.
Article 6.3. El coeficient d’ocupació pondera l’aprofitament, per part del privat, de
l’espai col·lindant al que ocupa en virtut de l’ús privatiu o aprofitament especial d’un
terreny de domini públic, sense el qual no podria desenvolupar la seva activitat.
Article 6.4. El coeficient d’ocupació es determinarà atenent a la naturalesa específica
de la utilització privativa o l’aprofitament especial i s’aplicarà una escala d’1 a 9, en
funció de l’increment d’espai aprofitat i prenent com a referència el radi de la
superfície que s’ocupa.
Article 6.5. Quan produeixi l’aprofitament de forma individual o col·lectiva d’un espai
públic acotat, el coeficient d’ocupació serà el resultant de dividir la superfície total de
terreny públic afectat per l’aprofitament per la suma de les superfícies concedides o
autoritzades com a usos privatius o aprofitaments especials dins aquest espai.
Article 6.6. Quan l’aprofitament de l’espai públic s’efectuï des d’una activitat que es
desenvolupa en un local o terreny privat, es determinarà una superfície mínima
d’afectació a la qual s’hi podran aplicar els coeficients d’ocupació en la forma indicada
anteriorment.
Article 6.7. 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.
CAPÍTOL VII - TARIFES
Article 7.1. Per al càlcul de les tarifes de la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local es prendrà com a referència el valor de mercat de la
utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament especial, de conformitat amb allò
que disposa l’article 24 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Article 7.2. Per a determinar el valor de mercat del terreny demanial afectat per l’ús
privatiu o l’aprofitament especial, es prendrà com a base el valor cadastral del terreny
de les finques contigües o col·lindants, dividit pel coeficient 0,50 que representa el
valor mig de les valoracions cadastrals respecte a les de mercat. L’Ajuntament podrà
modificar aquest coeficient quan es detecti que les variacions entre els valors
cadastrals i els de mercat tenen una relació diferent.
Quan per la valoració dels terrenys demanials d’un o de diversos sectors del municipi
afecti a una mostra de diverses finques amb diferents valors del sòl, es prendrà com a
valor cadastral únic la mitjana de tots ells.
Quan la mostra afecti a totes o una gran part de les finques del municipi s’adoptarà el
valor cadastral del mòdul base de repercussió del sòl (MBR) multiplicat per un
coeficient d’edificabilitat mig d’1. Aquest coeficient s’ajustarà a les determinacions de
qualificació del sòl que estableixi el Pla General d’Ordenació Urbana per al sòl urbà.
Tots els valors cadastrals s’actualitzaran amb els coeficients que anualment s’aproven
en les lleis de pressupostos de l’Estat o les d’acompanyament d’aquestes.
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Article 7.3. Obtingut el valor equivalent al de mercat per metre quadrat de sòl,
s’obtindrà la rendibilitat mínima anual multiplicant aquest valor pel tipus de l’interès
legal del diner vigent en el moment en què es calculin les tarifes.
El tipus del valor legal del diner podrà incrementar-se fins a un 25%, quan
diferències entre aquest i el tipus d’interès del mercat financer ho justifiquin.
Article 7.4. Per a trobar el valor de la utilitat derivada de la utilització privativa o
d’aprofitament especial, es multiplicarà el valor del rendiment mínim pels coeficients
d’oportunitat que es determinin en cada cas, atenent la naturalesa específica de la
utilització privativa o de l’aprofitament especial.
Article 7.5. El coeficient d’oportunitat pondera l’aprofitament, per part del privat, de
circumstàncies que poden concórrer en la concessió o autorització d’ús privatiu o
aprofitament especial del domini públic local, que incrementen la seva utilitat en raó
del moment o del lloc i que permeten a aquest l’obtenció d’un rendiment privat del bé
demanial superior a la utilització o aprofitament, si les esmentades circumstàncies
derivades de l’activitat pública o social no hi concorreguessin.
El coeficient d’oportunitat es determinarà atenent la naturalesa específica de la
utilització privativa o l’aprofitament especial i s’aplicarà en una escala segons quadre
annex.
Article 7.6. A la valoració de la utilitat del sòl caldrà afegir-hi els costos derivats del
seu ús o de les activitats que s’ hi desenvolupin que poden ser els següents :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cost de neteja.
Cost de manteniment, conservació i reposició del bé públic.
Cost dels subministraments.
Cost de vigilància i control.
Cost administratiu de tramitació i gestió de la concessió.
Qualsevol altre cost que porti associat l’ús o l’activitat que s’hi desenvolupi.

Article 7.7. Les tarifes obtingudes per aplicació dels criteris i paràmetres abans
esmentats es relacionen en l’annex I, segons la naturalesa específica de cada
utilització privativa o aprofitament especial, en el qual es detallen els coeficients
d’ocupació i d’oportunitat utilitzats en cada cas.
Article 7.8. Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la
concessió, autorització o adjudicació. El preu del tipus de licitació que es fixarà en el
plec de condicions econòmico-administratives serà l’equivalent a la quota de les taxes
que correspondria per la utilització privativa o aprofitament especial que es tracti,
d’acord amb la tarifa vigent.
CAPÍTOL VIII – GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 8.1.- La taxa s’acredita quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament
especial, moment que s’entén que coincideix amb el de la concessió de llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
Article 8.2.- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar
l’import de la taxa en el moment de la sol·licitud d’autorització mitjançant el
corresponent imprès d’autoliquidació, el qual l’acreditarà d’haver efectuat el pagament
de la taxa i s’haurà d’adjuntarà a l’esmentada sol·licitud.
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Article 8.3.- Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin
amb els que realment han determinat la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local, caldrà presentar declaració complementària a fi i efecte de
corregir tal variació.
Així mateix, en el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin,
els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import ingressat.
Article 8.4.-Quan es produeixi un ús privatiu o un aprofitament especial sense
sol·licitar la corresponent llicència o autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el
moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8.5.- Les taxes per ús privatiu o aprofitament especial que es meritin
periòdicament ho faran amb efectes de l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural. En aquests casos es gestionaran mitjançant padrons fiscals
i es recaptaran per rebuts, en la forma establerta en l’Ordenança Fiscal General.
Article 8.6.- Les altes i baixes de les taxes que es meriten periòdicament es
prorratejaran per trimestres naturals.
Article 8.7.- Les noves altes prorratejades o no i el prorrateig de les baixes
s’efectuaran per liquidació o autoliquidació, segons correspongui.
Article 8.8.- La resta de taxes que no es meriten periòdicament es liquidaran
generalment per la modalitat d’autoliquidació, excepte en alguns casos en els quals la
taxa serà liquidada per l’Administració que la notificarà al subjecte passiu per al seu
pagament.
CAPÍTOL IX – FIANCES I DIPÒSITS PER LA PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
Article 9.1. Per tal de garantir l’estat de conservació de la via pública o cobrir el cost
de reparació o reconstrucció per possibles danys en el domini públic local per
utilització privativa o aprofitament especial, el beneficiari vindrà obligat a dipositar una
fiança l’import de la qual vindrà determinat pels serveis tècnics municipals.
Article 9.2. En el supòsit que l’Ajuntament hagi de fer qualsevol tipus de reposició
per danys ocasionats, s’incautarà la fiança provisional constituïda i exigirà al titular de
la llicència la diferència resultant si el cost de la reposició és superior a la quantitat
dipositada.
Article 9.3. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament sofert.
Article 9.4. Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys
produïts, la qual es notificarà als interessats de forma individualitzada com un plec de
càrrecs seguint el procediment sancionador corresponent.
CAPÍTOL X – APROFITAMENTS ESPECIALS
Article 10è. En els casos d’aprofitaments especials del domini públic que hagin estat
objecte de concessió administrativa, sens prejudici del pagament del cànon establert
en la pròpia concessió, per tal de calcular la taxa per la utilització privativa del domini
públic corresponent es prendrà com a base els paràmetres i les tarifes establertes en
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l’apartat de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires que
correspongui segons la seva ubicació dins la població.
CAPÍTOL X - DRET SUPLETORI.
Article 10è. En tot allò no previst regeix l'Ordenança Fiscal General i les normes que
li siguin d’aplicació en cada cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les taxes per aprofitaments especials a favor d’empreses
subministraments es regulen per la seva ordenança específica.

explotadores

de

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2000 i seguirà vigent
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
dia 22 de desembre del 2000.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord del Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2016 i aprovada definitivament la modificació
per acord del Ple del dia 27 de desembre de 2016.
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TIPUS DE PARADA

Coc

Cop

PARADES MERCAT SETMANAL

R

1

PARADES FESTA MAJOR

R

15

PARADES FIRES

R

5

1
1

1,5
1

ZONES BLAVES

1

1

TAULES I CADIRES

1

2

APARELLS INSTAL. EN FAÇANES (caixers…)

3

3

QUIOSCS A LA VIA PÚBLICA

3

3

PESQUERES

1

1,5

0,02

2

2

5

ENTRADES DE VEHICLES,
APARCAMENT
PARADES DE TAXI

GUALS

I

RESERVES

O.V.P. AMB EL VOL DE LES GRUES
O.V.P. PER A OBRES I MERCADERIES

Coc: Coeficient d'Ocupació
R: El coeficient que resulti de dividir la superfície total afectada per la superfície
ocupada.
Cop: Coeficient d'Oportunitat
Coeficient ocupació

Tipus

radi

S

Oc

Co

Doble del radi

a)

1

4

36

9

Igual al radi

b)

1

4

16

4

Frontal doble radi

c)

1

4

8

2

Frontal doble diàmetre

d)

1

4

12

3

Frontal i laterals doble radi

e)

1

4

24

6
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11.1. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AL MERCAT SETMANAL
1.

Llocs assenyalats al mercat dels dimecres, per cada
metre lineal d'ocupació i dia

1,227 €

Normes de gestió: La liquidació de la taxa es
prorratejarà per semestres, havent de fer efectiu el
seu pagament durant el primer mes de cada semestre
natural.
Disposició addicional:
Es podrà concedir una exempció de la taxa del mercat
dels dimecres a aquelles entitats d’evident caire
social, prèvia declaració d’aquesta condició per part
de la Junta de Govern Local.
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11.2.

TAXA PER O.V.P. AMB LLOCS DE VENDA, ATRACCIONS
I ALTRES EN FIRES LOCALS

1.

Fira d’atraccions Festa Major Sant Martirià:

1.1.

Parades de venda i exposicions de maquinària,
exhibicions i demostracions, satisfaran, per m2 i dia
d'ocupació
Atraccions, casetes de tir i semblants i xurreries,
satisfaran, per m2 i dia
Bars i similars i tómboles, rifes i casetes de venda
ràpida, satisfaran, per m2 i dia

1.2
1.3.

Tarifa
Normal

Tarifa
Reduïda
-

2,20 €
2,94 € 2,57 € (*)
4,40 €

Nota 1: Les tarifes exigides per l'ocupació de la via
pública corresponents als apartats 1.1., 1.2. i 1.3.
s'aplicaran durant els dies de les Festes de Sant
Martirià.
Els dies restants que romanguin instal·lats pagaran
només el 10 % de les esmentades tarifes pels dies
feiners i el 20 % pels dies festius.
La superfície d’ocupació es correspondrà amb la de
la parcel·la adjudicada.
(*) Nota 2: Podran gaudir de la tarifa reduïda
aquelles atraccions que hagin optat per acollir-se,
mitjançant declaració responsable, al dia de serveis
a preu reduït acordat per la Corporació, d’acord
amb allò establert a les bases reguladores de les
Fires de Sant Martirià.
En el cas que finalment l’atracció no oferís els seus
serveis a un preu reduït el dia acordat per la
Corporació, es procedirà a emetre liquidació
complementària corresponent a la diferència entre
la tarifa normal i la reduïda aplicada inicialment.
Queden excloses d’aquesta tarifa les parades
d’artesania,
bars,
xurreries,
castanyes,
llaminadures i similars i les pesques verticals.
Nota 3: En cas de no assistència a la Festa Major
de Sant Martirià, es satisfarà el preu de la reserva
del lloc, que serà el 50% de les tarifes anteriors.
Nota 4: En els casos d’instal·lació d’atraccions a la
via pública en dies i/o llocs diferents als de la Festa
Major de Sant Martirià es satisfaran el 50% de les
tarifes exigides als apartats 1.1, 1.2 i 1.3.
2.

Fira de Sant Martirià:

2.1.

Firestany:

2.1.1.

Stands de 12 m2, satisfaran per 3 dies

610,56 €
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2.1.2

½ d’un stand de 12m2, per 3 dies

305,30 €

2.1.3

1/3 d’un stand de 12m2, per 3 dies

203,50 €

2.1.4.
2.1.5.

Terrenys, satisfaran per cada m2 i per 3 dies
Plataforma coberta, per cadascuna, per cada m2 i
per 3 dies

5,63 €
23,40 €

2.1.6.

Stands de 9 m2, satisfaran per 3 dies

458,90 €

2.1.7.

1/2 d’un stand de 9 m2, per 3 dies

229,40 €

2.1.8.

1/3 d’un stand de 9 m2, per 3 dies

152,90 €

2.1.9.

Vitrina petita, per 3 dies

162,00 €

2.1.10. Vitrina gran, per 3 dies
2.2.

Mercat d'artesania:

2.2.1.

Parades de venda de productes d’artesania,
satisfaran per cada m.l. per 2 dies
Parades de venda de productes d’alimentació i/o
similars, satisfaran per cada m.l. per 2 dies
Fira del Dibuix i la Pintura:

2.2.2.
2.3.
2.3.1.

Taules, satisfaran per cadascuna per 2 dies com a
mínim

194,00 €

24,00 €
48,00 €

36,75 €

2.4.

Firestoc:

2.4.1.

Stands de 9 m2, satisfaran per 3 dies

305,10 €

2.4.2.

½ d’un stand de 9 m2, per 3 dies

152,55 €

2.5.

Concurs de bestiar rossam:

2.5.1.

Boxes per al bestiar participant, per cadascun

3.

3.2.

Altres Fires Locals
Parades de venda de productes artesans, satisfaran
per cada m.l. i dia
Parades de venda de productes alimentaris i/o
similars, satisfaran per cada m.l. i dia

4.

Actuacions, espectacles i altres activitats:

4.1.

Per cada dia festiu d'ocupació

397,40 €

4.2.

Per cada dia feiner d'ocupació

132,60 €

5.

Circs:

5.1.

Per cada dia festiu d'ocupació

250,00 €

5.2.

Per cada dia feiner d'ocupació

150,00 €

6.

Altres:
Exhibició, demostració i venda de tot tipus de
productes al mercat setmanal o a la via pública,
satisfaran per cada dia

60,00 €

Exposició i venda de pintura al carrer, per cada dia

18,50 €

3.1.

79,70 €

6,45 €
12,90 €
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TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
A la Plaça Major:

Superfície d’Ocupació

Temporada
Baixa

Ocupació
Puntual
(per dia)

€
137,86 €
€
205,20 €
€
410,40 €
€
683,05 €
€ 1.026,10 €
€ 1.366,10 €

7,69
11,53
22,90
38,18
57,30
76,25

Temporada
Alta

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Fins a 10 m2
De més de 10
De més de 15
De més de 30
De més de 50
De més de 75

1.2.

A la Plaça Turers, Sector Estany i Vila Olímpica:

fins
fins
fins
fins
fins

a
a
a
a
a

15 m2
30 m2
50 m2
75 m2
100 m2

407,65
609,75
1.219,60
2.030,18
3.048,90
4.067,60

Superfície d’Ocupació

Temporada Temporada
Alta
Baixa

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Fins a 10 m2
De més de 10
De més de 15
De més de 30
De més de 50
De més de 75

378,30
566,10
1.132,15
1.884,70
2.830,25
3.776,00

2.

A la resta de la població:

fins
fins
fins
fins
fins

a
a
a
a
a

15 m2
30 m2
50 m2
75 m2
100 m2

Superfície d’Ocupació

€
127,90
€
190,45
€
381,00
€
634,12
€
952,50
€ 1.268,19

Ocupació
Puntual
(per dia)

€
€
€
€
€
€

7,12
10,75
21,27
35,42
53,10
70,85

Temporada
Alta

Temporada
Baixa

Ocupació
puntual
(per dia)

128,00
190,67
381,24
634,65
953,37
1.269,38

64,00
95,35
189,60
317,40
476,70
634,65

Fins a 10 m2
De més de 10
De més de 15
De més de 30
De més de 50
De més de 75

3.

Quan la superfície ocupada sigui superior a 100 m2, satisfaran la suma
del tram corresponent als 100 m2 més la que pertoqui pel tram que
excedeixi d’aquesta superfície.

4.

Es considerarà que la superfície mínima d’ocupació d’una taula i quatre
cadires és de 3 m2.

5.

S’entendrà per Temporada Alta el període de temps comprès entre l’1
d’abril i el 31 d’octubre, ambdós inclosos i per Temporada Baixa, la
resta de l’any.

6.

Les quotes per temporada seran irreductibles.

a
a
a
a
a

15 m2
30 m2
50 m2
75 m2
100 m2

€
€
€
€
€
€

3,55
5,40
10,75
17,70
26,56
35,47

€
€
€
€
€
€

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

fins
fins
fins
fins
fins

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
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TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCOS, CASETES I
ALTRES INSTAL·LACIONS DE VENDA AMBULANT

145,90 €

4.

Quioscos, sigui quina sigui l'activitat a la qual es
dediquin, per cada m2 d'ocupació i dia, satisfaran una
quota de
Casetes de venda de cupons o amb usos similars,
satisfaran una tarifa anual de
Parades i altres llocs de venda ambulant a la via
pública, per m2 d’ocupació i dia, satisfaran una quota
de
Aparells de venda automàtica i anàlegs:

4.1.

Aparells adossats a la façana, per m2

203,35 €

4.2.

Caixers automàtics annexos a establiments de crèdit
que donin directament a la via pública, per unitat
Expositors verticals de productes i articles de venda,
penjats a les portes o recolzats a terra, per m2 o
fracció a l’any
Instal·lació a la via pública de bàscules, màquines de
venda de gelats o d’altres productes o aparells
d’atraccions infantils, i similars, satisfaran una quota
de

2.
3.

5.

6.

7.

Per m2 - temporada alta (01/04 – 31/10)
( a les ocupacions per temps inferior s’aplicarà
igualment aquesta tarifa)
Ocupació del domini públic per activitats de lloguer
d’elements recreatius tals com bicicletes o altres
elements anàlegs, per m2 o fracció a l’any

0,63 €

0,73 €

517,70 €

78,20 €

60,00 €

20,00 €
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TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, ETC..
Per ocupació de la via pública amb mercaderies,
materials de construcció, runes, vehicles i altres
elements sense tall de circulació del carrer o via,
satisfaran per m2 d’ocupació i dia:
Amb una Quota mínima de:

2.

Per ocupació de la via pública amb mercaderies,
materials de construcció, runes, vehicles i altres
elements amb tall de circulació del carrer o via,
satisfaran per m2 d’ocupació i dia:
Amb una Quota mínima de:

3.

Per ocupació de la via pública amb mercaderies,
materials de construcció, runes, vehicles i altres
elements en zones habilitades per l’estacionament
limitat o no de vehicles, satisfaran per m2 d’ocupació i
dia:
Amb una Quota mínima de:

4.

Per ocupació de la via pública amb tanques, puntals,
grues i bastides sense tall de circulació del carrer o
via, satisfaran per m2 d’ocupació i dia:
Amb una Quota mínima de:

5.

Per ocupació de la via pública amb tanques, puntals,
grues i bastides amb tall de circulació del carrer o via,
satisfaran per m2 d’ocupació i dia:
Amb una Quota mínima de:

6.

Per ocupació de la via pública amb tanques, puntals,
grues
i
bastides
en
zones
habilitades
per
l’estacionament limitat o no de vehicles, satisfaran per
m2 d’ocupació i dia:
Amb una Quota mínima de:

7.

Per ocupació del vol amb grues-torre, per m2 i
trimestre

0,73 €
20,00 €

0,80 €
20,00 €

0,80 €
20,00 €

0,51 €
20,00 €

0,55 €
20,00 €

0,55 €
20,00 €
0,33 €
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TAXA PER OBERTURA DE RASES

1.

Obertura de Rases:

1.1.

Per obertura de rases a les voreres o carrers
pavimentats, satisfaran, per m2 i dia

6,00 €

Per obertura de rases als carrers no pavimentats,
satisfaran, per m2 i dia

2,96 €

1.2.

Nota: S’exclou d’aquesta taxa l’obertura de rases per
part de les companyies subministradores que tributin
per la taxa per aprofitaments especials a favor
d’empreses explotadores de subministraments que
afectin la generalitat del veïnat.

95

Ajuntament de Banyoles

11.7.

ORDENANCES FISCALS 2018

TAXA PER RODATGES CINEMATOGRÀFICS

S’estableix una quota mínima per a cada concepte de:
1.

Rodatge cinematogràfic o en vídeo, amb finalitat
professional, comercial o publicitària, satisfaran per
dia o fracció

2.

Per cada sessió fotogràfica, satisfaran per dia o fracció

3.

Rodatge de videoclip o similar, satisfaran per dia o
fracció
Rodatge de pel·lícules de caràcter purament
documental, satisfaran per dia o fracció
Bonificació del 50% de les tarifes en rodatges de
difusió del patrimoni natural o cultural de Banyoles o
per la promoció d’esdeveniments de la ciutat

4.
5.

904,20 €
452,00 €

250,00 €
129,20 €

Tanmateix, l’import de la taxa exigida per aquest concepte vindrà determinat pels
criteris establerts en les bases que han de regular els rodatges o sessions
cinematogràfiques en el municipi de Banyoles.

Disposició addicional: La Junta de Govern Local podrà concedir exempcions a favor
d’aquelles activitats subjectes a aquesta taxa que siguin declarades d’especial interès
públic.
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TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES,
GUAL PERMANENT I RESERVA D'APARCAMENT

1.

Entrada de Vehicles:

1.1.

En Edificis Unifamiliars o per cada Entrada de
Vehicles:
Quan la longitud de l'aprofitament no excedeixi de 3
m. lineals, satisfaran una quota anual de
Per cada m.l. que excedeixi dels 3 metres, satisfaran
una quota anual de
En Edificis Plurifamiliars:

1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Per cada
places
Per cada
places
Per cada
places
Per cada
places

43,50 €
8,95 €

plaça d’aparcament, en edificis de fins a 10

30,00 €

plaça d’aparcament, en edificis de fins a 30

25,00 €

plaça d’aparcament, en edificis de fins a 50

22,00 €

plaça d’aparcament, en edificis de més de 50

16,55 €

2.

Reserva d'aparcament:

2.1.

Per cada m2 d'aprofitament, satisfaran una quota
anual de
Amb una quota mínima anual de

3.

Llicència de Gual permanent:

3.1.

Per cada m2 d'aprofitament, satisfaran una quota
anual de
Amb una quota mínima anual de

5,57 €
32,65 €

5,57 €
32,65 €

Disposició addicional: Les tarifes corresponents a la
Taxa Entrada de Vehicles de cada plaça d’aparcament
en Edificis Plurifamiliars inclouen també la tarifa per
llicència de gual prèviament atorgada.
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TAXA PER ESTACIONAMENTS DE VEHICLES
A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

1.

Estacionament en zona de parquímetres:

1.1.

Zona Blava

1.1.1.
1.1.2.

Quota mínima, equivalent a 15 minuts
Per cada hora, en la seva part proporcional, i fins a un
màxim de 2 hores

1.2.

Zona Blava Perifèrica

1.2.1.

Quota mínima, equivalent a 15 minuts
Per cada hora, en la seva part proporcional, i fins a un
màxim de 3 hores

1.2.2.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

Nota:

Anul·lacions de denúncies
Anul·lació de denúncia per sobrepassar el límit horari
dins les 2 hores següents a l’hora màxima autoritzada
en el tiquet
Anul·lació de denúncia per sobrepassar el límit horari
un cop superades les 2 hores següents a l’hora
màxima autoritzada en el tiquet i dins el mateix dia
de l’obtenció d’aquest
Anul·lació de denúncia per manca de comprovant o
per no col·locar-lo en lloc visible, dins el mateix dia de
la denúncia

0,20 €
0,95 €
0,15 €
0,75 €

5,00 €

8,00 €

8,00 €

Els carrers inclosos e la Zona Blava són els següents:
Plaça Perpinyà
Passeig Indústria
Placa Turers
C/ Mossèn Jacint Verdaguer
C/ Servites
C/ Josep Mª Bohigas
Plaça Miquel Boix
C/ Muralla
C/ Pia Almoina
Av. Països Catalans ( des de Pl. Dr. Rovira fins Carrer Coromina)
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11.10. TAXA PER PESQUERES
1.

Quota anual:

1.1.

Una quota fixa per cada pesquera de

1.2.

Una quota complementària per m2 de superfície de

857,75 €
6,90 €
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11.11. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AMB ELEMENTS PUBLICITARIS
1.

Pancartes, per element i dia

2.

Tanca o cartellera publicitària, per m.l. al mes

3.

Banderoles als fanals, per element i dia
Quota mínima total:

14,25 €
4,25 €
0,75 €
56,90 €

Nota: No inclou la col·locació ni el desmuntatge
Exempció: Quedaran exemptes de la taxa les activitats de publicitat
que siguin d’utilitat pública o interès social.
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11.12. TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER PARADA DE TAXI
1.

Per reserva de parada en la via pública per cada
llicència d’autotaxi
Preu trimestral

58,90 €
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11.13. TAXA PER OCUPACIÓ TEMPORAL DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC

1.

Per l’ocupació temporal de terrenys destinats a
conreu agrícola
Preu anual

2.

Per la utilització de béns immobles municipals

2.1.

Equipaments culturals municipals

2.1.1.

Teatre Municipal
Per assaig o presentació, per dia
Per audició, acte especial o representació de caràcter
independent, per dia
Auditori de l’Ateneu
Per assaig o presentació, per dia
Per audició, acte especial o representació de caràcter
independent, per dia

2.1.2.

2.1.3.

30,00 €

150,00 €
300,00 €
160,00 €
315,00 €

La Factoria d’Arts Escèniques
Per la utilització de la Sala Gran, per assaig, per dia
Per la utilització de la Sala Petita, per assaig, per dia
Per la utilització de La Factoria, per representació, per
dia

335,00 €

Entitats o associacions locals sense ànim de lucre
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, o amb conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament i centres públic educatius d’àmbit
comarcal

Exempts

235,00 €
175,00 €

Escoles de Dansa
Bonificació
del 50%
2.1.4.
2.1.4.1
2.1.4.2

Sales d’Exposicions i Llotja del Tint
Per cada 10 dies o fracció, per exposició lucrativa o
particular
Entitats o associacions locals sense ànim de lucre

2.2.

Instal·lacions esportives municipals

2.2.1.

Camp de futbol vell
Per entrenaments o partits, per cada hora
Per actes no esportius, per cada dia

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Pavelló de La Draga
Per entrenaments o partits, per cada hora
Pavelló de La Farga
Per entrenaments o partits, per cada hora
Pavelló de Can Puig
Per entrenaments o partits, per cada hora
Pista coberta del Pla de l’Ametller

151, 90 €
Exempts

38,00 €
900,00 €

40,00 €
27,00 €
25,00 €
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Per entrenaments o partits, per cada hora
Qualsevol pavelló o pista poliesportiva
Per actes no esportius, per cada dia
Clubs esportius locals amb categories inferiors
Entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes

2.3.

2.4.

Sala d’Actes Casa Consistorial
Per cada acte de caràcter privat
Entitats o associacions locals sense ànim de lucre
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i
cerimònies per casaments civils
Aules regidoria de Promoció Econòmica
Per cada hora d’ús de les instal·lacions

2.5.

Espais escolars

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

Aula, per dia
Sala d’Actes, per dia
Gimnàs, per dia
Menjador, per dia
Pati, per dia
Entitats o associacions locals sense ànim de lucre
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

2.6.

22,00 €
1.890,00 €
Exempts
Exempts

158,00 €

Exempts

7,70 €

15,00
30,00
39,80
25,80
15,00

€
€
€
€
€

Exempts

Museu Darder – Espai d’Interpretació de l’Estany
2.6.1.

Utilització en l’horari d’obertura del museu

2.6.1.1. Sala d’Actes

38,00 €/hora

2.6.1.2. Sala polivalent

30,00 €/hora

2.6.1.3. Sala exposicions temporals

30,00 €/hora

2.6.1.4. Sala Actes + Sala polivalent

41,00 €/hora

2.6.1.5. Sala Actes + Sala exposicions

41,00 €/hora

2.6.1.6. Sala exposicions + Sala polivalent

38,00 €/hora

2.6.1.7. Tres sales

45,00 €/hora

2.7.1.

Utilització fora de l’horari d’obertura del museu

2.7.1.1. Sala d’Actes

70,00 €/hora

2.7.1.2. Sala polivalent

60,00 €/hora

2.7.1.3. Sala exposicions temporals

60,00 €/hora

2.7.1.4. Sala Actes + Sala polivalent

75,00 €/hora

2.7.1.5. Sala Actes + Sala exposicions

75,00 €/hora

2.7.1.6. Sala exposicions + Sala polivalent

70,00 €/hora

103

Ajuntament de Banyoles

ORDENANCES FISCALS 2018

2.7.1.7. Tres sales

80,00 €/hora

Utilització de les sales per a una mateixa activitat
amb un total d’entre 4 i 7 hores, siguin aquestes
el mateix dia o repartides en diferents dies –

20% Bonificació

Utilització de les sales per a una mateixa activitat
amb un total mínim de 8 hores, siguin aquestes
el mateix dia o repartides en diferents dies –

30% Bonificació

Entitats o associacions sense ànim de lucre quan
realitzin l’activitat totalment o parcialment fora
l’horari del Museu

50% Bonificació

Entitats o associacions sense ànim de lucre quan
realitzin tota l’activitat dins l’horari del Museu,
incloent preparació i retirada de material

Exempts

Per poder gaudir d’aquestes condicions especials, l’entitat haurà d’aportar,
en el moment de realitzar la sol·licitud, còpia dels seus estatuts vigents on
consti que es tracta d’entitats sense ànim de lucre.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 12
Reguladora de la TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Art. 1r. Fonament i naturalesa.A l’empara d’allò previst als articles 57 i 20 i 24.1. del Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 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 aquesta ordenança fiscal.
Art. 2n. Fet imposable.1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa o
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 una xarxa que materialment ocupa el
subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals.
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 les xarxes i
antenes que ocupen el domini públic municipal.
Art. 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, de subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i mòbil i altres d’anàlogues, com també les empreses que
exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió
per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores les empreses
distribuïdores i les comercialitzadores d’aquests serveis.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats exploradores a què refereix l’apartat anterior, tant si són titulars
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com
si, no essent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses o entitats, públiques o
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, General de Comunicacions, en el sentit que els subjectes passius que
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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.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el
previst els apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupació del sòl, subsòl i
volada de la via pública regulada en l’ordenança número 11.
Art. 4t. Responsables.1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a)
b)

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra
dels deutes pendents.
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 que 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 1, 2 i 3 del present articles s’exigiran als
successors d’aquelles.
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 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:
a) Quan s’hagin comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i
de les sancions.
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b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
devengades, 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.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
Art. 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.
a) 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)
BI = (75,50 * 7.490) + (16.470 * 300,00)
BI = 5.506.495,00 €
Essent:
Cmf = Consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel
coeficient atribuït a la participació de la telefonia mòbil. El seu import per a
l’exercici 2009 és de 75,50 €/any.
Nt = Número de telèfons fixes instal·lats en el municipi. A l’any 2007, és de
7.490.
NH = 90 % del número d’habitants empadronats en el municipi. Al 2007 és
de 16.470.
Cmm = Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per
a 2009 és de 300,00 €/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 % 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 postpagament i
prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 és de 77.090,93 €.
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c) Imputació per operador
Per a 2009 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador
són les següents:

Operador

CE

Quota

Telefónica Mòviles

46,2 %

35.616,01 €/trimestre

Vodafone

29,6 %

22.818,92 €/trimestre

Orange

24,1 %

18.578,91 €/trimestre

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar
davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2008 ha
estat diferent. En aquest cas, les liquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el
coeficient acreditat per l’obligat tributari.

Art. 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
estarà 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. A 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.
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 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, equips o instal·lacions
propietat de l’empresa.
c) Lloguers, canons o drets d’interconnexió percebuts d’altres subministradores
de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte
passiu.
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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 en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a o 2a 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 qualsevol altre de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu 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 explotadores
o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta ordenança són compatibles amb
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i amb altres taxes que tingui
establertes o pugui establir l’Ajuntament per la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local respecte de les quals les empreses esmentades hagin
d’ésser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida en aquest article.
Art. 7è. Acreditament de la taxa.
1. 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.
2. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl i vol de les vies públiques es
perllonguen durant diversos exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc d’1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
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Art. 8è. Règim de declaració i d’ingrés
1. Els subjectes passius presentaran per trimestres vençuts la declaració dels
ingressos bruts procedents de la facturació que hagin obtingut al municipi durant el
trimestre corresponent. El primer trimestre es presentarà abans del 20 d’abril, el
segon trimestre abans del 20 de juliol, el tercer trimestre abans del 20 d’octubre i el
quart trimestre abans del 20 de gener de l’any següent.
2. Un cop presentades les declaracions, l’Ajuntament practicarà la liquidació
corresponent i la notificarà al subjecte passiu per tal que sigui abonada dintre dels
terminis legals establerts per al cobrament del deute en període voluntari.
3. La declaració presentada a l’Ajuntament es referirà als subministraments efectuats
en el terme municipal i especificarà el volum d’ingressos percebuts per cada un dels
grups integrants de la base imposable, segons el detall dels articles 5 i 6 d’aquesta
Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments no podrà ser inferior a la
suma dels consums registrats en comptadors, o d’altres instruments de mesura,
instal·lats en aquest municipi.
4. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta
al titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix la
present Ordenança.
Art. 9è. Convenis de col·laboració.
Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració,
liquidació i recaptació.
Art. 10è. Infraccions i sancions.
Es procedirà segons allò que preveu la Llei General Tributària.
Disposició addicional.Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres
Cmf, Cmm, NH, Nt i CE si així procedeix.
Disposició final.La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2009 i seguirà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació expresses.
Diligència d’aprovació.La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 27 d’octubre de 2008.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 13
Reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL, SERVEIS
FUNERARIS I AUTORITZACIÓ O CONCESSIÓ DE SEPULTURES

Art. 1er. Disposició general
La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposen els articles 4t.1.b i
5è de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de Règim Local; els articles 6è.1 i
8è.1.b) de la Llei 8/1987,d e 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya;
articles 15è a 19è sobre imposició i ordenació de tributs locals del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i en ús de les facultats concedides per l’article 57, en relació a l’article 20,
punt 4, apartat p), de l’esmentat Text Refós, aquest Ajuntament estableix la taxa
de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultures.
Art. 2on. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels següents serveis funeraris:
a) La conservació de la sepultura.
b) L’autorització o concessió de sepultures.
c) Tots aquells actes, tràmits i diligències de naturalesa indispensable i
obligatòria que s’hagin de realitzar des de que es produeixi l’òbit fins al
dipòsit del cadàver a la tomba.
Art. 3er. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per la prestació del servei funerari, així com la
conservació i els altres serveis funeraris als quals fa referència l’apartat anterior,
llevat que es tracti de drets per a la seva conservació.
A aquests efectes s’entén iniciada la prestació amb la sol·licitud de la mateixa.
Art. 4rt. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa el titular del dret, els seus hereus o
successors o persones que el representin.
Art. 5è. Bases i tarifes
Els serveis subjectes a gravamen i el seu import són els que es fixen en les
següents tarifes:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Conservació de sepultures
Nínxols, quota anual
Hipogeus, quota anual
Columbaris, quota anual

21,85 €
112,30 €
10,85 €

2.
2.1.

Concessió de sepultures
Nínxol

921,25 €
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Nínxol revertit
Hipogeu
Columbari
Concessió temporal de nínxols

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Drets d’enterrament, inhumacions i exhumacions
Drets d’inhumació o exhumació a nínxols i columbaris
Drets d’inhumació o exhumació a hipogeus
Drets d’inhumació de cendres al jardí del repòs
Reducció de despulles i neteja de nínxols
Recollida i eliminació de residus

4.
4.1.
5.

Dipòsit de cadàvers
Per cada cadàver o resta, al dia, satisfaran
Col·locació
de
làpides
o
altres
elements
ornamentals
Col·locació de làpides a nínxols, per cadascuna
Col·locació de làpides a hipogeus, per cadascuna
Col·locació d’altres elements ornamentals en nínxols,
columbaris i hipogeus

5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.

7.

Transmissió de concessions funeràries
Transmissió d’una concessió entre familiars per
herència o donació (s’inclou l’expedició del títol)
Transmissió d’una concessió en la qual no hi ha cap
relació de parentiu entre l’adquirent i el cedent, es
satisfarà el 50% de la quota de la concessió (s’inclou
l’expedició del títol)
Expedició de duplicat de títol perdut o extraviat

460,62
5.157,13
447,36
82,55

€
€
€
€

156,67
314,26
156,67
46,85
34,17

€
€
€
€
€

28,15 €

56,99 €
258,98 €
56,99 €

20,00 €

15,00 €

Article 6è. Aprovació i vigència
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2017 i seguirà vigent
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.

Diligència d’aprovació.Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2016.
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ORDENANÇA NUM. 14
GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.1. En ús de les facultat 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 I, als
articles 41 a 47, ambdós inclosos, de l'esmentat text refós.
CAPÍTOL II. 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 els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida
privada o social del sol·licitant.
B) Que es prestin o realitzin pel 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.
CAPÍTOL III OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3è. Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels
serveis o activitats pels quals s'hagin de satisfer els preus públics.
CAPÍTOL IV. 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 fixar preus públics per sota dels límits previstos als
apartats anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes 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.
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CAPÍTOL V. 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.
CAPÍTOL VI. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 6è. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà
acompanyada d'una memòria o estudi econòmico-financer que en justificarà la
quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les
utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors
de mercat que s'hagin pres com a referència.
CAPITOL VII. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN
Article 7.1. El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança General, fa ús
d’allò que estableix l’article 47 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, en
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.
Article 7.2. Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article 44, i es fixin
preus per sota del seu cost atenent a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès
públic, caldrà que el Ple aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura del dèficit que
es prevegi.
CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT
Article 8è. Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació i es
faran públics en el tauler d’edictes de la Casa de la Vila i en la recepció dels centres o
llocs on es presti el servei. Anualment es publicaran preus públics vigents, juntament
amb la publicació de les modificacions a les Ordenances Fiscals que regiran a partir del
1r. de gener de l’any següent.
CAPÍTOL IX. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS
Article 9è. L'òrgan o organisme delegats podran preveure, si és el cas, l'exigència
anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu a satisfer, que podrà ser simultani
amb l'exigència de fiança per a respondre dels danys i perjudicis que es prevegi que
puguin causar-se amb motiu dels serveis, activitats, ús o utilització.
CAPÍTOL X . 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.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- En allò no previst en aquesta reglamentació s'estarà al que al respecte
determinin la regulació concreta establerta per a cada preu públic, el Text Refós de la
Llei de les Hisendes Locals i altres disposicions concordants.
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Segona.- La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener del 2000 i
continuarà vigent mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 22 de desembre del 2000.
Última modificació.Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 8 de novembre del 2004.
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14.1. PREU PÚBLIC PER INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN CARTIPASSOS
I BUTLLETINS MUNICIPALS
1. 1.

Per inserir publicitat al Cartipàs de la Festa Major de Sant
Martirià o al Butlletí Municipal

1 mòdul
2 mòduls
3 mòduls
4 mòduls
6 mòduls o ½ pàgina
12 mòduls o 1 pàgina
12 mòduls o 1 pàgina
en color
1 plana a davant
½ plana a davant
Contraportada
Contraportada interna
1.2.

Tarifa per publicitat en
els dos butlletins (Festa
Sant Martirià i Festes
d’Agost)

39,30 €
73,60 €
89,60 €
104,20 €
130,25 €
230,70 €

35,35 €
66,25 €
80,65 €
93,75 €
117,20 €
207,65 €

345,90 €
297,00 €
169,30 €
467,50€
297,00 €

311,30
267,30
152,35
420,75
267,30

€
€
€
€
€

Per inserir publicitat al Butlletí de les Festes d’Agost

1 mòdul
2 mòduls
3 mòduls
4 mòduls
6 mòduls o ½ pàgina
parell
1 pàgina parell
1 pàgina senar
½ plana senar
Contraportada
Portada/contraportada
interna
2.

Tarifa
publicitat
únicament al
Cartipàs
Festa Major
Sant Martirià

Tarifa
36,00 €
62,00 €
85,00 €
100,00 €
127,00
220,00
280,00
150,00
410,00

€
€
€
€
€

280,00 €

Preu de venda del cartipàs
El preu de venda de cada unitat del cartipàs es
decidirà per acord de la Junta de Govern Local.

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2017.
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14.2. PREU PÚBLIC PER ENTRADES A MUSEUS MUNICIPALS
I ALTRES EQUIPAMENTS
1.
1.1.

Entrada conjunta als museus de Banyoles
Entrada General

1.2.

Entrada Individual per a persones majors de 65 anys,
Carnet Jove o Carnet d’Estudiant vigents

2.

3.

Entrada per grup a Serveis Educatius – Visites
Guiades al Museu Darder – Espai d’Interpretació de
l’Estany
Grups d’escolars ( de preescolars a universitaris),
amb un màxim de 20 persones per grup
Grups d’adults, amb un màxim de 20 persones per
grup
Bonificacions:

3.1

Per a grups de 10 persones o més, per persona

4.

Exempcions:

4.1.

Menors de 16 anys

Exempts

4.2.

Socis de l’Associació Amics dels Museus de Banyoles o
de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
Socis de l’Associació de Professionals de la Gestió
Cultural
Membres de l’ICOM

Exempts

2.1.
2.2.

4.3.
4.4.

3,00 €
1,50 €

70,00 €
85,00 €

1,00 €

Exempts
Exempts

5.

Multientrades als museus de Banyoles, al Parc de les
Coves Prehistòriques de Serinyà i al Parc Neolític de la
Draga

5.1.

Multientrada 1
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà
Museus de Banyoles (Darder + Arqueològic)
Parc Neolític de la Draga

7,00 €

5.2.

Multientrada 2
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà
Museus de Banyoles (Darder + Arqueològic)

6,00 €

5.3.

Multientrada 3
Museus de Banyoles (Darder + Arqueològic)
Parc Neolític de la Draga

6,00 €

5.4.

Multientrada 4
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà
Parc Neolític de la Draga

6,00 €

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 9 de juny de 2008.
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14.3. PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIO DELS SERVEIS DE RADIO
BANYOLES

1.

Campanya Base:

1.1.

Contractació de 60 emissions/mes

90,00 €

1.2.

Contractació de 90 emissions/mes

121,50 €

1.3.

Contractació de 120 emissions/mes

144,00 €

2.

Campanya Base Plus:

2.1.

Contractació de 60 emissions/mes+banner senzill

105,00 €

2.2.

Contractació de 90 emissions/mes+banner senzill

136,50 €

2.3.

Contractació de 120 emissions/mes+banner senzill

159,00 €

3.

Campanya extra:

3.1.

Contractació mínima de 90 emissions/mes + banner
(a partir de 2 mesos)

4.

Campanya Intensiva:

4.1.

Contractació de 60 emissions/15 dies

120,00 €

4.2.

Contractació de 90 emissions/15 dies

144,00 €

5.

Campanya Intensiva Plus:

5.1.

Contractació de 60 emissions/15 dies+banner senzill

135,00 €

5.2.

Contractació de 90 emissions/15 dies+banner senzill

159,00 €

6.

Anuncis per paraules, laborals i pèrdues:

6.1.

Contractació de 45 emissions/15 dies

7.

Campanya Internet Mensual:

7.1.

Banner senzill

30,00 €

7.2.

Banner doble

50,00 €

8.

Producció i enregistrament:

8.1.

A una veu

10,00 €

8.2.

A dues veus

20,00 €

8.3.

Anuncis per paraules

1 €/emissió

45,00 €

5,00 €

Nota 1: Totes les falques tindran una durada màxima de 30
segons

Nota 2: S’estableix un descompte del 25% en el preu de
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contractació de qualsevol servei de Ràdio Banyoles si
prèviament s’ha contractat també el servei de
publicitat en el Cartipàs Municipal

Nota 3: Ràdio Banyoles podrà oferir publicitat gratuïta a
entitats benèfiques, ONG’s, festes de barris i entitats
sense ànim de lucre banyolines, així com a activitats
organitzades per l’Ajuntament de Banyoles, prèvia
sol·licitud al consistori.

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2014.
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1.
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PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PUBLICACIONS MUNICIPALS

Per la venda de llibres i publicacions editades per la
Corporació, el preu serà aquell que fixi expressament per a
cada publicació la Junta de Govern, tenint en compte el seu
cost.
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PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE LA BIBLIOTECA DE BANYOLES

1.

Servei de reprografia:

1.1.

Taxa per fotocòpia:

1.1.1.

Fotocòpia DINA4

0,10 €

1.1.2.

Fotocòpia DINA3

0,20 €

1.1.3.

Targeta de 25 fotocòpies

2,70 €

1.1.4.

Targeta de 50 fotocòpies

5,20 €

1.2.

Impressió b/n DIN4

0,10 €

1.4.

Impressió en color DINA4

0,20 €

2.

Servei d’Internet:

2.1.

Targeta de connexió

3,00 €

2.2.
2.3.

Per cada hora de connexió
Connexió de 30 minuts

1,00 €
0,50 €

3.

Renovació del carnet de préstec en cas de pèrdua
injustificada

3,00 €

4.
4.1.

Pèrdua o malbaratament de documents descatalogats
o de difícil adquisició:
Llibres de ficció adults i juvenil

25,00 €

4.2.

Llibres d’assaig adults

35,00 €

4.3.

Manuals i diccionaris adults

50,00 €

4.4.

Llibres d’imaginació i ficció infantil

20,00 €

4.5.

Llibres de coneixement infantil

30,00 €

4.6.

Manuals i diccionaris infantils

45,00 €

4.7.
4.8.
4.9.

Revistes:
CD
CD cofres (a partir de 3 CD i CD senzill de col·lecció
local)
DVD

8,00 €
15,00 €
30,00 €

DVD cofres (a partir de 3 DVD i DVD senzill de
col·lecció local)

40,00 €

4.10.
4.11.

20,00 €

Disposició addicional: En el Servei d’Internet
s’estableix un descompte del 25% en el preu de cada
hora de connexió a les persones majors de 65 anys i a
les de 12 a 21 anys.
5.

Bossa de roba Biblioteca de Banyoles

6.

Activitat “English Reading Club”

7.

Auriculars

2,5 €
15,00 €
2,00 €

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per acord de la Junta de Govern
Local de data 16 d’abril de 2018.
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14.6. PREU PÚBLIC PER ENTRADES A ESPECTACLES AL TEATRE
MUNICIPAL, A L’AUDITORI, A ESPECTACLES D’(A)PHÒNICA I ALTRES
ACTIVITATS FESTIVES I/O CULTURALS

El preu de les entrades dels espectacles, funcions i altres
activitats que programi la Corporació serà aquell que fixi
expressament per cadascun d’ells la Junta de Govern Local,
tenint en compte el seu cost i previ informe de la Intervenció
Municipal.

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2018.
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14.7.

PREU PÚBLIC PER L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

0.

MATRÍCULA ANUAL

0.1

Matrícula anual familiar i assegurança
(no inclou els llibres del curs)

0.2

Matrícula anual adults i assegurança

1.

EIX TRONCAL

1.1

Sensibilització 3 (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.2

54,00 €

66,00 €

80,00 €

1er Nivell Elemental
Llenguatge musical (45 min. + 45 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (30 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.7

54,00 €

Curs Preparatori
Llenguatge musical
Cant Coral
Instrument col·lectiu
Preu mensual, per alumne/a

1.6

32,50 €

Curs Iniciació
Llenguatge musical
Cant Coral
Roda instrumental
Preu mensual, per alumne/a

1.5

98,00 €

Sensibilització 5 (45 min. + 45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.4

130,50 €

Sensibilització 4 (45 min. + 45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.3
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92,00 €

2n Nivell Elemental
Llenguatge musical (45 min. + 45 min.)
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Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (30 min.)
Preu mensual, per alumne/a
1.8

3er Nivell Elemental
Llenguatge musical (60 min. + 60 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.9

114,50 €

4rt Nivell Mitjà
Llenguatge musical (150 min.)
Música de cambra (30 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.14

108,00 €

3er Nivell Mitjà
Llenguatge musical (150 min.)
Música de cambra (30 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.13

108,00 €

2on Nivell Mitjà
Llenguatge musical (150 min.)
Música de cambra (30 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.12

89,50 €

1er Nivell Mitjà
Llenguatge musical (120 min.)
Música de cambra (30 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.11

89,50 €

4rt Nivell Elemental
Llenguatge musical (60 min. + 60 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.10

92,00 €

114,50 €

5è Nivell Mitjà
Llenguatge musical (150 min.)
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Música de cambra (30 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a
1.15

6è Nivell Mitjà
Llenguatge musical (150 min.)
Música de cambra (30 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

1.16

2.

APROFUNDIMENT

2.1

3er Nivell Elemental
Llenguatge musical (60 min. + 60 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

100,00 €

121,00 €

2on Nivell Mitjà
Llenguatge musical (60 min. + 60 min.)
Conjunt instrumental (60 min.)
Instrument individual (60 min.)
Preu mensual, per alumne/a

2.5

100,00 €

1er Nivell Mitjà
Llenguatge musical (60 min. + 60 min.)
Conjunt instrumental (60 min.)
Instrument individual (60 min.)
Preu mensual, per alumne/a

2.4

18,00 €

4rt Nivell Elemental
Llenguatge musical (60 min. + 60 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

2.3

114,50 €

Canta! Cant Coral a les Escoles
Preu mensual, per alumne/a

2.2

114,50 €

121,00 €

3er Nivell Mitjà
Llenguatge musical (75 min. + 75 min.)
Conjunt instrumental (60 min.)
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Instrument individual (60 min.)
Preu mensual, per alumne/a
2.6

4rt Nivell Mitjà
Llenguatge musical (75 min. + 75 min.)
Conjunt instrumental (60 min.)
Instrument individual (60 min.)
Preu mensual, per alumne/a

2.7

138,00 €

138,00 €

5è Nivell Mitjà
Preparació Grau Superior
Preu mensual, per alumne/a

2.8

138,00 €

6è Nivell Mitjà
Preparació Grau Superior
Preu mensual, per alumne/a

3.

ITINERARI JOVES ( A PARTIR DE 10 ANYS)

3.1

1er Nivell Elemental
Llenguatge musical (45 min. + 45 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (30 min.)
Preu mensual, per alumne/a

3.2

96,50 €

3er Nivell Elemental
Llenguatge musical (45 min. + 45 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

3.4

96,50 €

2n Nivell Elemental
Llenguatge musical (45 min. + 45 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
Instrument individual (30 min.)
Preu mensual, per alumne/a

3.3

138,00 €

117,50 €

4rt Nivell Elemental
Llenguatge musical (45 min. + 45 min.)
Conjunt instrumental (45 min.)
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Instrument individual (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a
4.

CONJUNTS CORALS I INSTRUMENTALS

4.1

Cor Petit (45min.)
Preu mensual, per alumne/a

4.2

5.

ALTRES

5.1

Instrument Individual (30 min. )
Preu mensual, per alumne/a

56,50 €

84,50 €

Instrument Individual (60 min. )
Preu mensual, per alumne/a

5.4

15,00 €

Instrument Individual ( 45 min. )
Preu mensual, per alumne/a

5.3

33,00 €

Improvisació (60 min.)
Preu mensual, per alumne/a

5.2

27,50 €

Grup de Cambra / Combo (60 min.)
Preu mensual, per alumne/a

4.7

22,00 €

Grup de Cambra / Combo (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

4.6

19,00 €

Jove Orquestra Banyoles/ Big Band (45 min. + 45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

4.5

16,00 €

Cor Gran (75 min.)
Preu mensual, per alumne/a

4.4

16,00 €

Cor Mitjà (45 min.)
Preu mensual, per alumne/a

4.3

117,50 €

113,50 €

Segon Instrument (30 min. )
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Preu mensual, per alumne/a
5.5

5.9

Preu mensual, per alumne/a grup adults

20,00 €

Preu mensual, per alumne/a grup infants

40,00 €

Casal d’Estiu d’Arts Escèniques

6.

MÚSICA PER ADULTS

6.1

Instrument Individual (30 min. )
Preu mensual, per alumne/a

64,50 €

97,00 €

Instrument Individual (60 min. )
Preu mensual, per alumne/a

6.4

60,00 €
110,00 €
260,00 €

Instrument Individual ( 45 min. )
Preu mensual, per alumne/a

6.3

7,00 €

Musicoterapia i Dansa Moviment Teràpia

Preu per a una setmana
Preu per a una quinzena
Preu per a les cinc setmanes

6.2

47,00 €

Lloguer d’instruments
Preu mensual, per alumne/a

5.8

66,00 €

Reforç llenguatge
Preu mensual, per alumne/a

5.7

44,00 €

Segon Instrument (45 min. )
Preu mensual, per alumne/a

5.6
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129,00 €

Grup de Cambra / Combo (60 min.)
Preu mensual, per alumne/a

43,50 €
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Bonificacions a les quotes mensuals
S’estableixen els següents percentatges de bonificació, no acumulables entre
sí, a les quotes mensuals de dels següents cursos i amb les següents
condicions d’accés:
•
•
•

•

Un 5% a les famílies amb dos membres matriculats a l’Escola
Municipal de Música, aplicable a les quotes mensuals de tots els
cursos.
Un 10% a les famílies amb tres o més membres matriculats a
l’Escola Municipal de Música, aplicable a les quotes mensuals de tots
els cursos.
Un 10% a la tarifes del Casal d’Estiu, per família nombrosa,
monoparental o amb germans, així com per alumnes de l’Aula de
Teatre i de l’Escola Municipal de Música de Banyoles. En aquest cas,
el percentatge de bonificació es podran acumular amb l’aplicació
d’un màxim del 20% sobre les tarifes del casal.
Un 25% a les quotes mensuals de les tarifes dels cursos des del
curs d’Iniciació fins a 4rt de Nivell Mitjà, amb un màxim de 6 cursos
bonificats amb la següents condicions d’accés:
a) Famílies empadronades al municipi de Banyoles amb un o
més fills matriculats a l’escola municipal de música.
b) La unitat familiar ha d’acreditar un nivell de renda inferior als
següents llindars econòmics:

Núm.
Renda ANUAL
membres
màxima unitat
computables
familiar (*)
2

18.644,37 €

3

25.815,28 €

4

30.117,82 €

5
6

34.420,38 €
38.722,92 €

7

43.025,47 €

8

47.328,01 €

(*) Llindars econòmics calculats a partir d’una fórmula que utilitza com a
referent l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), fixat
periòdicament per la Generalitat de Catalunya i multiplicats pel coeficient de
l’1,5.
c) Valoració de la renda econòmica de la unitat familiar:
Són membres computables els progenitors o
persona/es encarregades de la guarda i protecció de
l’infant, l’infant o infants escolaritzats, els germans
solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en
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el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat
en el càlcul de la renda familiars o els germans de més
edat, quan es tracti de persones amb discapacitat
física, psíquica o sensorial, així com els ascendents
dels pares que justifiquin la residència en el mateix
domicili. En cas de divorci, de separació legal o de fet,
no es considera membre computable el cònjuge que
no conviu amb l’alumne o alumnes escolaritzat/s, però
sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per
anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del
còmput de la renda familiar.
Les famílies amb més d’un fill escolaritzat a l’escola
municipal de música incrementaran en un membre
més el número de membres de la unitat familiar a
efectes de determinar el nivell màxim de renda
familiar.
•

La renda econòmica de la unitat familiar s’obtindrà per
la suma de les rendes de cadascun dels membres
computables de la família que tinguin ingressos de
qualsevol naturalesa conforme a la normativa
reguladora de l’IRPF. Es tindran en compte també els
ingressos exempts de declarar a l’IRPF (invalideses,
pensions d’aliments, etc..).

•

La renda dels membres computables que hagin
presentat declaració per l’IRPF de l’exercici anterior a
la sol·licitud de bonificació es determinarà sumant la
base imposable general amb la base imposable de
l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de
guanys i pèrdues patrimonials i el saldo net negatiu de
rendiments de capital mobiliari a integrar a la base
imposable de l’estalvi. A aquest resultat es restarà la
quota resultant de l’autoliquidació.

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local, en
sessió celebrada el dia 5 de juny de 2017.
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PREU PÚBLIC PER L’AULA DE TEATRE

Teatre 0
Nens de 5 a 6 anys (1h i 15 min/setmana)

0.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

60,00 €

0.2.

Preu bimestral (abril-maig)

45,00 €

1.

Teatre 1
Nens de 6 a 9 anys (3h/setmana)

1.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

60,00 €

1.2.

Preu bimestral (abril-maig)

45,00 €

2.

Teatre 2
Nens de 9 a 11 anys (3h/setmana):

2.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

2.2.

Preu bimestral (abril-maig)

3.

Teatre 2 Dissabtes

100,00 €
80,00 €

Nens de 9 a 11 anys (3h/setmana):
3.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

3.2.

Preu bimestral (abril-maig)

4.

Teatre 3

100,00 €
80,00 €

Nens de 11 a 13 anys (3h/setmana):
4.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

4.2.

Preu bimestral (abril-maig)

5.

Teatre 3 - Dissabtes

105,00 €
85,00 €

Nens de 12 a 15 anys (4h/setmana)
5.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

5.2.

Preu bimestral (abril-maig)

6.

Teatre 4

105,00 €
85,00 €

Grup Joves de 13 a 15 anys (4h/setmana):
6.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

6.2.

Preu bimestral (abril-maig)

7.

Teatre 5

105,00 €
85,00 €

Grup Joves de 15 a 18 anys (4h/setmana):
7.1.

Preu trimestral (octubre-desembre / gener-març)

110,00 €

7.2.

Preu bimestral (abril-maig)

90,00 €

8.

Matrícula unifamiliar per curs

45,00 €

9.

Curs “Els Pastorets de Banyoles”
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9.1.

Entre 10 i 99 anys (24 hores al mes)

70,00 €

9.2.
10.

Alumnes de l’Aula de Teatre, Escola Municipal de
Música, Actors de Pastorets i del Cor de Teatre
Curs de teatre per adults

10.1.

Preu matrícula

10.2.

Preu mensual (de gener a maig)

10.3.

Preu mensual (Majors 60 anys)

11.

Curs de circ per nens/nenes

11.1.

Preu curs per alumnes de l’Aula de Teatre

20,00 €

11.2.

Preu curs per no alumnes de l’Aula de Teatre

25,00 €

12.

Píndoles de formació teatral

12.1.

Preu per 1 curs de formació

36,00 €

12.2.

Preu per 2 cursos de formació

70,00 €

12.3.

Preu per 3 cursos de formació

87,00 €

13.

Curs de màgia per nens/nenes

13.1.

Preu curs per alumnes de l’Aula de Teatre

20,00 €

13.2.

Preu curs per no alumnes de l’Aula de Teatre

25,00 €

Nota:

S'estableixen els següents descomptes aplicables a
tots els cursos:

50,00 €

20,00 €
100,00 €
58,00 €

a)-

5% sobre la quota trimestral i bimestral a les famílies amb dos
fills matriculats a l'Aula de Teatre.

b)-

10% sobre la quota trimestral i bimestral a les famílies amb tres
o més fills matriculats a l'Aula de Teatre.

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 29 de març de 2016.
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PREU PÚBLIC PER LA PARTICIPACIO O ASSISTÈNCIA
A PROVES ESPORTIVES

1.
1.1.

Duatló:
Per a la inscripció per a participar en la prova de la
Duatló, per cada participant:

1.1.1.

Federat

21,00 €

1.1.2.

No federat

33,00 €

2.
2.1.

Triatló:
Per a la inscripció per a participar en la prova de
Triatló, per cada participant:

2.1.1.

Federat

24,00 €

2.1.2.

No federats

30,00 €

3.

Cursa popular:

3.1.

Per a la inscripció per a participar en la prova:

3.1.1.

A partir de 12 anys

3.1.2.

A partir de 12 anys, el mateix dia de la cursa

3.1.3.

Titulars del Carnet de la Gent Gran “+65”

4.

Campionat de Taekwondo Ciutat de Banyoles:

4.1.

Per cada entrada al Pavelló Poliesportiu de la Draga

5.

Triatló Popular de relleus:
Per la inscripció per a participar en la prova, per cada
equip:

39,00 €

Assistència com a expositor
Per l’assistència com a expositor durant els dies de
durada de la prova

150,00 €

5.1.
6.
6.1

8,00 €
10,00 €
Exempts

5,00 €

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2015.
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14.10. PREU PÚBLIC PER L’ADQUISICIÓ DE COMANDAMENTS
PER A PILONES I BARRERES MÒBILS

1.

2.

Per l’adquisició d’un comandament a distància per a
accionar pilones mòbils situades en carrers o zones
d’accés restringit.

48,45 €

Per l’adquisició d’un comandament a distància per a
accionar una barrera electromecànica

36,30 €

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2015.
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14.11. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES PROMOCIONALS

1.

Llapis flexible, per unitat

1,50 €

2.

Adhesiu cotxe, per unitat

0,60 €

3.

Punt de llibre, per unitat

4.

Samarreta adult BNY, per unitat

12,50 €

5.

Samarreta adult ESP, per unitat

12,50 €

6.

Samarreta infantil BNY, per unitat

10,00 €

7.

Top noia, per unitat

11,00 €

8.

Top nena, per unitat

10,00 €

9.

Iman logo, per unitat

1,00 €

10.

Iman foto, per unitat

1,00 €

11.

Mug, per unitat

5,00 €

12.

Postal, per unitat

0,50 €

13.

Goma, per unitat

1,75 €

14.

Pòster edificis històrics

3,50 €

15.

Alfombreta vaca

4,60 €

16.

Alfombreta Pesquera

4,60 €

17.

Buf

18.

Joc de memòria

7,40 €

19.

Puzzle - Imant

3,40 €

20.

Imants Plaça Major

1,50 €

21.

Llibreta

4,50 €

22.

Samarreta integral nen

23.

Camussa microfibra

5,25 €

24.

Marcapàgines magnètic

2,60 €

25.

Xapes (25 mm.)

0,80 €

26.

Puzzle

8,40 €

27.

Samarreta Plaça Major

28.

Postals TABUENCA “Passejant per Banyoles”

3,15 €

29.

Pòster Estany de Banyoles

1,50 €

30.

Bossa de roba marca Banyoles

1,25 €

31.

Didal

2,40 €

32.

Imant resina

3,00 €

33.

Goma rainbow

2,00 €

34.

Imant metraquilat

2,60 €

35.

Samarreta nena

8,00 €

1,00 €

10,00 €

25,00 €

14,00 €
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36.

Samarreta noia

9,70 €

37.

Pitet

6,15 €

38.

Bossa plegable nylon

3,40 €

39.

Clauer metàl·lic

3,30 €

40.

Postal

0,50 €

41.

Llibres del Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany

42.

Bosses de paper BANYOLES

0,40 €

43.

Llibretes temàtiques

2,70 €

44.

Làmina per pintar

9,75 €

45.

Retallable Tren Pinxo

3,80 €

46.

Tassa

47.

Joc de memòria

48.

Segells per l’enviament a Europa

0,90 €

49.

Segells per a l’enviament a la resta del món

1,00 €

50.

Obres pictòriques a l’aquarel·la

51.

Copa Fira Garstròmia

1,00 €

52.

Bossa de cotó BANYOLES

2,00 €

53.

Samarreta Drac nen/a

54.

Clauer de fusta

2,50 €

55.

Bolígraf nen/a amb líquid

2,50 €

56.

Mini calidoscopi

4,00 €

57.

Mini dòmino

6,50 €

58.

Micro puzzle

6,50 €

Nota:

Tindran una bonificació del 50% sobre el preu de
venda aquells productes que es lliurin a les diferents
àrees municipals, destinats a la promoció o a
obsequis d’atencions protocol·làries.

22,00 €

7,20 €
17,00 €

30,00 €

10,00 €

El Regidor del Servei de Promoció Econòmica podrà
lliurar de forma gratuïta productes quan la seva
finalitat sigui la promoció o com a obsequis d’atencions
protocol·làries.
En ambdós supòsits el Regidor Delegat de Promoció
Econòmica expedirà una nota de bonificació o sense
càrrec que s’acompanyarà amb l’arqueig diari.
Disposició addicional:
S’estableix una reducció del 40% en el preu de venda de tots els productes
promocionals pels comerciants de la ciutat interessats en vendre merchandising de
Banyoles en els seus establiments, sempre i quan realitzin una compra mínima per
cada producte de 10 unitats.
Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 25 de juny de 2018.
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14.12. PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
1. Servei d’Escola Bressol
1.1
1.2
1.3

Matrícula
Quota mensual
Quota mensual bonificada

171,00 €
171,00 €
130,00 €

Condicions d’accés a la quota mensual bonificada:
d) Famílies empadronades al municipi de Banyoles amb un o més fills
matriculats a l’escola bressol municipal.
e) La unitat familiar ha d’acreditar un nivell de renda inferior als següents
llindars econòmics:
Núm.
Renda ANUAL
membres
màxima unitat
computables
familiar (*)
2

12.429,58 €

3

17.210,19 €

4

20.078,55 €

5
6

22.946,92 €
25.815,28 €

7

28.683,65 €

8

31.552,01 €

(*) Llindars econòmics calculats a partir d’una fórmula que utilitza com a
referent l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), fixat
periòdicament per la Generalitat de Catalunya.
f)

Valoració de la renda econòmica de la unitat familiar:
Són
membres
computables
els
progenitors
o
persona/es
encarregades de la guarda i protecció de l’infant, l’infant o infants
escolaritzats, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que
convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat
en el càlcul de la renda familiars o els germans de més edat, quan es
tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així
com els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el
mateix domicili. En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es
considera membre computable el cònjuge que no conviu amb l’infant
o infants escolaritzat/s, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del
còmput de la renda familiar.
Les famílies amb més d’un fill escolaritzat a l’escola bressol municipal
incrementaran en un membre més el número de membres de la
unitat familiar a efectes de determinar el nivell màxim de renda
familiar.

137

Ajuntament de Banyoles

ORDENANCES FISCALS 2018

La renda econòmica de la unitat familiar s’obtindrà per la suma de les
rendes de cadascun dels membres computables de la família que
tinguin ingressos de qualsevol naturalesa conforme a la normativa
reguladora de l’IRPF. Es tindran en compte també els ingressos
exempts de declarar a l’IRPF (invalideses, pensions d’aliments, etc..)
La renda dels membres computables que hagin presentat declaració
per l’IRPF de l’exercici anterior a la sol·licitud de bonificació es
determinarà sumant la base imposable general amb la base
imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys
i pèrdues patrimonials i el saldo net negatiu de rendiments de capital
mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi. A aquest resultat
es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.

2.

Servei Acollida

2.1 Acollida fixa, per mes
2.2 Acollida esporàdica, per hora
3.

Servei Menjador

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Dinar fix, per dia
Dinar fix discontinu, per dia
Dinar esporàdic, per dia
Berenar fix, per dia
Berenar fix discontinu, per dia
Berenar esporàdic, per dia

4.

Servei Ludoteca

4.1 Ludoteca Fixa, 1 hora diària, per mes
4.2 Ludoteca Esporàdica, per hora
5.

6,61
7,34
8,15
1,06
1,06
1,06

€
€
€
€
€
€

33,67 €
4,03 €

Serveis Globals

5.1 Espai nadó, per semestre
5.2 Espai familiar, per semestre
5.3 Espai pares i mares
6.

33,67 €
4,03 €

9,29 €
9,29 €
Gratuït

Altres serveis

6.1 Casalet a La Balca (sense dinar), per torn ( 8 dies)
6.2 Casalet a La Balca (amb dinar inclòs), per torn ( 8 dies)

110,00 €
150,00 €

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local, en
sessió celebrada el dia 21 de maig de 2018.
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14.13. PREU PÚBLIC PUBLICITAT ESTÀTICA PAVELLONS POLIESPORTIUS

1.

Per cada pancarta estàtica de 3-4 m x 1m

Nota:

S’estableix una bonificació de 50% en el preu públic
per les persones físiques o jurídiques que patrocinin
activitats esportives o clubs i/o entitats esportives de
Banyoles.

300,00 €

Diligència: Aquest preu públic ha estat aprovat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 30 de juny de 2008.
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14.14. PREU PÚBLIC VENDA ENTRADES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

El preu públic de cada esdeveniment esportiu
organitzat per la Corporació serà fixat expressament
per la Junta de Govern Local, tenint en compte el seu
cost.

Diligència: Aquest preu públic ha estat modificat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 15 de gener de 2008.
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14.15. PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DE JOVENTUT
El preu públic de cada activitat organitzada per l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament serà fixat expressament
per la Junta de Govern Local, tenint en compte el seu
cost.
Diligència: Aquest preu públic ha estat establert per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2008.
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14.16. PREU PÚBLIC PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
1.

Activitat “Avui fem de neolítics!!”

3,00 €

2.

Activitat Taller Infantil: El monstre de Banyoles

3,00 €

3.

Activitat de Volta a l’Estany en burricleta

4.
5.

Activitat “Arqueta de Sant Martirià i Monestir de Sant
Esteve”
Activitat “ La Mirada de l’artista”, Gonzalo Tabuenca

6.

Activitat amb esportistes referents

7.
8.

Activitat “Ruta amb kangoojumps i descoberta de la
torre-mirador Nord de l’Estany”
Activitat “Ioga de l’Estany”

3,00 €

9.

Taller de tast de Gin&Tònic

5,00 €

10,00 €
3,00 €
3,00 €
10,00 €
3,00 €

3,00 €
(entrada
anticipada)

Diligència: Aquest preu públic ha estat establert per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 14 de març de 2012 i ha estat modificat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 14 de maig de 2018.
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14.17. PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ D’ANÀLISI CLÍNIQUES PER A
LA DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’ALCOHOL I/O DROGUES EN SANG
1.

Nota:

Per cada extracció de sang per a la determinació del
nivell d’alcohol i/o drogues o d’altres substàncies
anàlogues

300,00 €

Tal i com estableix l’article 23 del Reglament General
de Circulació, l’import de l’extracció anirà a càrrec de
l’interessat quan el seu resultat sigui positiu.
Per aquest motiu, s’exigirà la constitució d’un dipòsit
previ corresponent al 50 % de la tarifa anterior abans
de la realització de les anàlisis de contrast. La
diferència respecte la totalitat del preu serà liquidada
posteriorment per l’òrgan competent o retornada en el
cas de resultat negatiu.

Diligència: Aquest preu públic ha estat establert per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 27 de maig de 2013.
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14.18. PREU PÚBLIC PER A L’ASSISTÈNCIA A ACCIONS FORMATIVES DE
L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

1.

Acció formativa de 6 o menys hores

2.

Acció formativa de 7 o més hores

Nota:

Gaudiran d’una bonificació del 100% els següents
assistents:

5,00 €
10,00 €

Aturats
Participants del projecte SICTED

Diligència: Aquest preu públic ha estat establert per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2016.
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14.19. PREU PÚBLIC PER A LA GESTIÓ DE VENDA D’ENTRADES
D’ESPECTACLES ORGANITZATS PER TERCERS

1.

2.

Per cada entrada venuda o expesa a través de la
plataforma de pagament virtual, d’espectacles
organitzats per part de tercers

0,30 €

10% sobre
Per la gestió de la venda d’entrades i per l’organització l’import
i difusió d’espectacles organitzats per part de tercers
total de la
venda
d’entrades

Entitats o associacions locals sense ànim de lucre inscrites
en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes o amb
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
Exemptes

Diligència: Aquest preu públic ha estat establert per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2017.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL CÀNON PER APROFITAMENT ESPECIAL PER A
LA UTILITZACIÓ DE L’AIGUA DE L’ESTANY PER A REC I ALTRES USOS
AUTORITZATS
Art. 1er. Fonaments de dret
A l’empara dels articles 2 i 3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 202 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i articles del 78 al 91 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, el Reglament d’Activitat de l’Estany.
Art. 2n. Fet imposable
L’estany de Banyoles, els recs i les seves aigües estan classificades com a bé comunal
i es regulen pel Reglament d’Activitats de l’Estany.
Estaran subjectes al cànon per l’aprofitament especial derivat de l’ús privatiu de
l’aigua de l’estany de Banyoles, per a regar.
També hi estaran subjectes altres usos que l’Ajuntament pugui autoritzar
expressament, sempre que no comporti el tractament de l’aigua i/o la seva distribució
o comercialització.
L’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable està subjecte al
cànon municipal d’acord amb les bases i condicions de la concessió específica.
Art. 3er. No subjecció
No estaran subjectes a aquest cànon els serveis municipals, ni els organismes públics
municipals o ens els que l’Ajuntament participi i delegui competències medi
ambientals.
Tampoc estaran subjectes els serveis d’extinció d’incendis.
Art. 4rt. Subjectes passius
Són subjectes passius els propietaris, usufructuaris o titulars de drets reals de les
finques adjacents amb un rec que captin aigua d’aquest per a regar, amb qualsevol
mitja mecànic o mitjançant canals secundaris o ramals de rec.
També estan obligats al pagament del cànon els interessats que estiguin
expressament autoritzats per a la captació d’aigua dels recs per a altres usos.
Art. 5è. Excepcions i bonificacions
Podran atorgar-se exempcions i/o bonificacions per a usos autoritzats que es
considerin d’interès social.
Art. 6è. Base imposable
Es prendrà com a base per calcular el cànon la superfície del terreny no edificat de la
finca beneficiària de l’aprofitament especial.
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Aquesta superfície s’obtindrà per la diferència entre la superfície total i l’edificada que
consta en el Cadastre.
Art. 7è. Quotes
El cànon per a rec es determinarà pel tram de superfície i quota anual següent:
T
D1
D2
D3
D4
D5

TRAM
Quota anual
0 <S > 300 m2
50 €
300 m2 <= S > 600 m2
75 €
600m2 <= S > 1200 m2
100 €
1.200m2 <=S> 3.000
m2
125 €
S >=3000 m2
150 €

El cànon per altres usos autoritzats s’establirà en el 15% de la mitjana ponderada
de les tarifes aprovades per al subministrament d’aigua potable.
Art.8è. Usos autoritzats
a)

Es consideraran autoritzats aquells usos de rec consuetudinaris que
tradicional i històricament han utilitzat les finques beneficiàries. En aquest
cas, la simple autoliquidació del cànon validarà el seu dret a l’aprofitament
especial de l’aigua per a regar.

b)

Els altres usos, ja siguin industrials o similars hauran de ser expressament
autoritzats per l’Ajuntament.

Art. 9è. Gestió
Per al primer exercici en que s’apliqui aquesta ordenança els interessats que siguin
titular d’usos autoritzats segons l’apartat a) de l’article anterior, presentaran una
autoliquidació del cànon que els correspon durant el mes de juny.
Prèviament l’Ajuntament els notificarà la seva condició de possibles beneficiaris i el
cànon que els correspon.
La no presentació de l’esmentada autoliquidació implica la renúncia a qualsevol dret
d’utilitzar aigua del rec.
La presentació de l’autoliquidació comportarà l’alta en un padró anual que
l’Ajuntament posarà al cobrament per rebut cada any, amb les mateixes condicions
dels tributs locals de caràcter periòdic .
Pel la resta d’usos autoritzats, durant el primer trimestre de l’any hauran de
presentar una declaració i sol·licitud d’autorització, d’acord amb el model que
facilitarà l’Ajuntament, en el termini del segon trimestre es resoldrà l’autorització i,
en el cas de que sigui afirmativa, es procedirà a efectuar la liquidació corresponent,
que s’haurà de fer efectiva dins el mateixos terminis de les liquidacions tributàries
per l’ingrés directe.
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En tots els casos les autoritzacions s’entendran prorrogades anualment de forma
tàcita, llevat que l’Ajuntament les consideri i revoqui dins el quart trimestre de l’any
anterior.
Art. 10è. Cens de regants
Totes les altes presentades per autoliquidació o liquidació constituiran un cens de
regants.
Les altes i baixes d’aquest cens es produiran a instància de part i pel mateix
sistema que les inicials. Les baixes tindran efectes l’exercici següent al que es
sol·licitin.
No s’aplicarà el prorrateig de la quota anual.
Art. 11è. Inspecció
L’Ajuntament a partir del segon semestre del primer any d’aplicació d’aquest cànon,
inspeccionarà totes aquelles finques adjacents amb recs que no hagin presentat la
seva autoliquidació i conseqüent alta en el cens de regants, per tal de comprovar
que no tinguin cap connexió amb el rec, ni instal·lat cap mitja mecànic o físic de
captació d’aigua.
S’aixecarà una acta de totes aquelles incidències que puguin sorgir, i si s’escau
l’obertura d’un expedient sancionador.
Art. 12è. Infraccions i Sancions
El manteniment de qualsevol sistema de captació d’aigua sense estar donat d’alta
en el cens de regants, comportarà el requeriment immediat de tancament i
desmuntatge de la instal·lació de captació a càrrec del propietari, usufructuari o
titular de dret real de la finca.
Si es desmunta la captació en el termini d’un mes des del requeriment la sanció
serà del doble de la tarifa anual que li hauria correspost.
Si es desmunta en un termini superior a un mes i inferior a tres mesos la sanció
serà el triple de la tarifa anual que li hauria correspost.
Passat aquest termini l’Ajuntament subsidiàriament desmuntarà les connexions
amb el rec i aplicarà el cost de l’execució subsidiària, més una sanció de cinc
vegades la tarifa anual que li hauria correspost, denegant qualsevol autorització
futura d’aprofitament especial a la finca per un nombre d’anys igual al de mesos
que hagi tardat en solucionar-se la captació improcedent.
Art. 13è. Aprofitaments indirectes
L’aprofitament especial d’aigua en cap cas permetrà la cessió a un tercer, sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament.
En el cas de connexions mitjançant ramals del rec que connectin aprofitament de
distintes finques s’haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament i sol·licitar
tantes altes com finques beneficiàries d’aquest aprofitament especial.
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Art. 14è. Vigència
L’entrada en vigor de la present ordenança es produirà amb efectes de l’1 de gener
de l’exercici següent al qual s’aprovi definitivament el Reglament d’Activitats de
l’Estany o, en el seu cas, un Reglament o Pla d’usos específics per als recs.

Diligència d’aprovació
Aquesta ordenança fou aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 28 de desembre del 2006.

Última modificació.Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 30 de juliol del 2007.
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