ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 10/2021
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 26 d’octubre de 2021
Horari: de 19:30 h a les 21:06 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Banyoles, quan són les 19:30 hores del dia 26 de d’octubre de 2021, es
reuneixen de forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els
termes legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del
Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la secretària municipal.
ASSISTENTS
Alcalde
Miquel Noguer Planas
Tinents/es d’alcalde
Jordi Congost Genís
Ester Busquets Fernández
Miquel Cuenca Vallmajó
Lluís Costabella Portella
Anna Maria Tarafa Güell
Regidors/es
Albert Tubert Yani
Clàudia Massó Fontàs
Gemma Feixas Mir
Jaume Butinyà Sitjà
Núria Martínez Bosch
David Carvajal Carbonell
Meritxell Satorras Català
Albert Masdevall Palomo
Non Casadevall Sala
Jana Soteras Melguizo
Secretària
Rosa Maria Melero Agea
Interventora
Anna Puig Puigcorbé
ABSENT
Joaquim Callís Fernández, qui excusa la seva assistència.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia :
I
PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2021
D’acord amb l’article 11.2 del Reglament orgànic municipal l’alcalde pregunta si
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta.
No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió
ordinària del dia 27 de setembre de 2021 s’aprova per unanimitat.

El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=02m20s
Miquel Noguer (JxCAT)

PRESIDÈNCIA
2. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del 20 de setembre de
2021 fins el 15 d’octubre de 2021, concretament, des del número 3553 fins el
número 4048, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format electrònic.
El debat es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=05m57s
Miquel Noguer (JxCAT)

El ple es dona per assabentat.
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS
3. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL
D’INTERÈS LOCAL (BCIL) DELS SONS I TOCS DE LES CAMPANES DEL
MUNICIPI DE BANYOLES (expedient X2021009321).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M Melero Agea, qui fa una lectura de la
proposta que se sotmet al Ple, i que diu així:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Els tocs de les campanes nocturnes va lligat al nostre municipi, als veïns i un
coneixement molt antic, essent un mitjà de comunicació immediat i eficaç que
marca i estructura el temps – el quotidià i l’extraordinari-. I Banyoles, com tants
altres pobles, ha de mantenir els seus tocs característics.
És voluntat d’aquest Ajuntament que les campanes segueixin tocant ja que és
reafirmar una identitat i una tradició mil·lenària.
És per la qual cosa que, tot i la protecció de la que ja gaudeixen els tocs de
campana com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional, l’Ajuntament de
Banyoles té la voluntat de declarar Bé Cultural d’Interès Local els sons i els tocs de
les campanes de la ciutat de Banyoles.
II.- En data 10 de setembre de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 3501, l’Alcalde
va resoldre el que tot seguit s’indica, transcrivint-se a continuació només la seva
part dispositiva:
Primer.- Incoar el procediment administratiu per a declarar com a Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL) el so de les campanes de les diferents
esglésies del municipi de Banyoles.
Segon.- Sotmetre aquesta proposta a la consideració de la Comissió
Municipal de Patrimoni per tal que emeti l’informe corresponent, de
conformitat amb el que disposa l’article 15 del Pla Especial de protecció del
Patrimoni.
Tercer.- Que per part del tècnic municipal de patrimoni cultural s’emeti
informe i que la gravació del so de les campanes quedi recollit en format
digital o en qualsevol tipus de suport material, de conformitat amb el que
disposa l’article 19.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català.
Quart.- Donar vista de l’expedient i audiència al Bisbat de Girona per tal
que, en el termini de deu dies hàbils, puguin al·legar allò que considerin
convenient en defensa dels seus interessos.
Cinquè.- Un cop complerts tots els tràmits necessaris en la forma legalment
prevista, previ informe de Secretaria, se sotmeti a la decisió del Ple de la
Corporació l’adopció de l’acord que permeti declarar com a Bé Cultural
d’Interès Local el so de les campanes de les diferents esglésies del municipi.
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Sisè.- Comunicar aquesta Resolució a l’àrea d’Urbanisme i a l’àrea de
Cultura de la Corporació.
III.- Durant el tràmit d’audiència el Bisbat de Girona no ha presentat cap escrit
d’al·legacions (Decret d’alcaldia degudament notificat el dia 14 de setembre de
2014).
IV.- En data 1 d’octubre de 2021 la Comissió Municipal de Patrimoni ha emès
informe favorable a la proposta descrita en el document redactat pels historiadors
per a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) dels sons i tocs de les
campanes del municipi de Banyoles.
V.- Els historiadors Senyors X.P. i M.A.F. han elaborat la documentació, a nivell
històric i tècnic, necessària per la declaració dels sons i dels tocs de les campanes
de Banyoles com a bé cultural d’interès local. En concret s’inclouen els sons de les
campanes següents:
Santa






Maria dels Turers:
Campana 1 – Gemma
Campana 2 – Dolors
Campana 3 – Campana de les hores
Campana 4 – Campana del viàtic
Campana 5 – Campana del quarts (campana afectada per la sonoritat, està
esquerdada des de l’any 1982)

Monestir de Sant Esteve de Banyoles:
 Campana 1 – Sant Esteve
 Campana 2 – Martiriana, Beneta, Maria de Montserrat
Església de Sant Pere de Banyoles:
 Campana 1 – Campana del quarts
 Campana 2 – Remei
Església de la Sagrada Família:
 Campana 1 – Josepa, Lluïsa, Carme
Església de la Mare de Déu dels Desemparats de l’Asil:
 Campana 1 – Nostra Senyora dels Desemparats
 Campana 2 – ___
Capella de la Clínica Salus Infirmorum:
 Campana 1 – ___
 Campana 2 – Assumpció, Roser, Elena
Capella del Sagrat Cor de Jesús:
 Campana 1 – ___
Capella de la Mare de Deú del Carme de les Mares Carmelites:
 Campana 1 – Maria del Carme
Església de la Mare de Deú del Remei de Guèmol:
 Campana 1 – Carlota, Enriqueta, Francisca
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Església de Sant Jaume de Puigpalter:
 Campana 1 – Sant Jaume
Consta entre aquesta documentació les fitxes individualitzades de cadascuna de les
campanes, les tècniques utilitzades per fer sonar les campanes a la zona del Pla de
l’Estany (fer batallades, tritllo, vogar o brandar, asseure o alçar, fer passades i
deixar anar), la gravació dels sons de cadascuna d’elles així com els diferents tocs
de campana de Banyoles, que són els següents:
Tocs religiosos diaris: toc d’oració, toc de les ànimes del purgatori, toc de
missa diària, toc del rosari, tocs litúrgics de les hores canòniques i toc de
capítol.
Tocs solemnes o de festa: missa del diumenge o dels dies de festa, toc de
festa, toc de processó i toc de l’elevació.
Tocs sagramentals: toc de difunts, toc de combregar o del viàtic, toc de
baptisme i toc de casament.
Tocs civils: toc de les hores, toc de foc, toc de sometent, toc de gelada, toc
per convocar el poble i toc de mal temps.
El sons de les campanes ha quedat recollit en format digital, així com els tocs més
representatius que es fan actualment a Banyoles.
VI.- En data 13 d’octubre ha emès informe favorable l’arquitecte municipal per a la
declaració dels sons i els tocs de les campanes del municipi de Banyoles com a bé
cultural d’interès local. Així com també consta en l’expedient l’informe emès per la
secretària municipal, relatiu a la legislació aplicable i el procediment a seguir i
informant favorablement l’aprovació d’aquest expedient de declaració com a Bé
Cultural d’Interès Local dels sons i tocs de les campanes del municipi de Banyoles,
per la seva consideració de bé patrimonial immaterial.
FONAMENTS DE DRET
I.- El Patrimoni cultural immaterial o Patrimoni cultural intangible forma part de les
declaracions de la UNESCO per a la salvaguarda del patrimoni cultural no tangible,
conegut com a «oral» o «immaterial». Segons la Convenció per la Salvaguarda del
patrimoni Cultural Immaterial és «el gresol de la nostra diversitat cultural i la seva
conservació, una garantia de creativitat permanent».
El concepte sorgit l’any 1990 de Patrimoni Cultural Intangible en el si de la UNESCO
no és una contrapartida al que la societat ha anat fent al llarg de la seva història,
sinó una ampliació dels seus interessos. I no tant perquè estigui centrada en
“aspectes essencials de la cultura” (el bé intangible també ho és) sinó perquè la
UNESCO fins ara prioritzava el patrimoni cultural i natural des d’un punt de vista
“material” (moble, immoble, faunístic, botànic, geològic), per sobre del
“immaterial”.
La correcció ha tingut efectes molt positius per la cultura internacional a partir de
principis del segle XXI.
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La declaració de la UNESCO derivada de l’assemblea general del 2001, va culminar
en una declaració en la Convenció de 2003 a París. En ella, es va assentar la idea
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. I aquest, inclou clarament:
llengua, literatura, dansa, jocs i esports, tradicions culinàries, els rituals i
mitologies... i música, sense determinar en quina forma. Naturalment, en una
interpretació normal del terme, el so de les campanes també és música, i pren
especial rellevància quan respon a una tradició intrínseca d’una cultura, territori o
ambdós conceptes alhora. Dos exemples “recents” resulten il·lustratius: el primer,
el nucli històric de la ciutat de Goslar (Baixa Saxònia, Alemanya), que va esdevenir
conjunt patrimonial de la UNESCO el 1992: el principal atractiu cultural i turístic,
inclòs en la declaració de patrimoni universal, no és tant l’arquitectura i l’urbanisme
medieval, sinó el rellotge animat i el so de les campanes a la plaça mercat. En
segon lloc, és interessant la tendència creada a partir de 2017, quan la UNESCO va
adoptar com a pròpia (dia internacional del “so”) la Semaine du Son que se
celebrava ja feia dècades a França. La immaterialitat de la música, doncs, i dels
sons tradicionals (en els quals hi ha les campanes) entra de ple en els interessos
internacionals per la salvaguarda d’aquest tipus de patrimoni.
I aquesta protecció del patrimoni cultural immaterial també està recollida en la Llei
9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, tal i com consta en
l'exposició de motius de la mateixa, que parteix d'un concepte ampli de patrimoni
que abasta els béns mobles, immobles, i el patrimoni immaterial, ja sigui de
titularitat pública o privada, així com les manifestacions de la cultura tradicional i
popular.
Així, l'article 1, apartats 2 de l'esmentada Llei 9/1993, disposa que el patrimoni
cultural català està integrat per tot els "béns mobles o immobles, relacionats amb
la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic
mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser
gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures".
I, l'apartat 3 del propi article 1, disposa: "també formen part del patrimoni cultural
català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les
particularitat lingüístiques ..."
Així mateix, l'article 19 de la citada Llei 9/1993, preveu que "als efectes d'aquesta
Llei, s'entén per document tota expressió en llenguatge oral, escrit, d'imatges o de
sons, natural o codificat, recollida en qualsevol tipus de suport material i qualsevol
altre expressió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions i activitats
socials de l'home i dels grups humans, amb exclusió de les obres d'investigació o de
creació.”
En la mateixa línia, es pronuncia la Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial (estatal) que defineix l'esmentat
concepte en el seu article 2 titulat Concepte de patrimoni cultural immaterial de la
manera següent:
Tenen la consideració de béns del patrimoni cultural immaterial els usos, les
representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques que les
comunitats, els grups i, en algun casos, els individus reconeguin com a part
integrant del seu patrimoni cultural, i en particular:
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a) Tradicions i expressions, orals, incloses les modalitats i particularitats
lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial; així com la
toponímia tradicional com a instruments per a la concreció de la
denominació geogràfica dels territorials.
c) Usos socials, rituals i actes festius (...)
i) Manifestacions sonores, música i dansa tradicional
Determinats els béns objecte de protecció, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de
Patrimoni Cultural Català, disposa tres categories de protecció, que són comunes
tant als béns mobles, com als immobles, com també als immaterials, i que
estableix en aquells béns considerats culturals d'interès nacional (BCIN), els
considerats béns catalogats; i una tercera categoria en la que s'inclourien la resta
de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit en l'article 1 de
la pròpia Llei.
II.- El pla especial de protecció del patrimoni de Banyoles inclou entre els béns
protegits el Monestir de Sant Esteve, i les esglésies de Santa Maria dels Turers, del
Remei, de Sant Jaume de Puigpalter, i dels convents de la Providència i de les
Carmelites. Tots aquests edificis religiosos disposen del seu campanar amb les
corresponents campanes.
El llenguatge de les campanes és un sistema de comunicació, amb un codi local
propi que crea un paisatge sonor que abraça la ciutat i que genera esperit de
comunitat. És un element que caracteritza una ciutat i durant moltes generacions
del passat i els sons de les campanes marcava la vida dels habitants amb els
diferents tocs del dia.
I a Banyoles, tal i com es desprèn de la documentació elaborada pels historiadors,
conserva 18 campanes distribuïdes en 10 campanars, el so de les quals constitueix
un dels elements més singulars del paisatge sonor de la ciutat pel seu alt valor
patrimonial, històric, etnològic i musical. El primer document que esmenta les
campanes de Banyoles és de l’any 1265, però evidentment l’origen del seu ús l’hem
d’anar a buscar en dates molt anteriors. Les campanes es tocaven per donar tot
tipus d’informacions, tant de caràcter religiós com civil. Cada esdeveniment tenia
un toc propi que la població sabia identificar i entendre. Tot i que la Guerra Civil de
1936-1939 va comportar un canvi dràstic en l’execució dels tocs de campana i de
les tècniques tradicionals per fer-les sonar, ja que un gran nombre de campanes
van ser destruïdes per fer material bèl·lic, alguns d’aquests tocs han perdurat fins a
l’actualitat i tenen un gran interès com a patrimoni immaterial de la ciutat.
Cal destacar el toc de les hores del rellotge de Santa Maria dels Turers del qual en
tenim constància des de l’any 1478, quan a través de la Pia Almoina es va comprar
un rellotge de titularitat municipal. Val a dir, que la campana que encara toca les
hores és de l’any 1569. Segurament és el so més antic que actualment podem
escoltar a Banyoles i que s’ha conservat invariable fins als nostres dies durant més
de 450 anys.
També tenen un alt valor patrimonial els tocs de campana que es fan al Convent
del Carme. Aquest és l’únic campanar de la ciutat on es toca diàriament la campana
de forma manual. També, la comunitat de carmelites conserva el toc de mal temps.
Aquest toc, que havia estat molt important durant segles es va perdre gairebé
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arreu durant la primera meitat del segle XX. La seva conservació a Banyoles és un
fet excepcional que cal dotar de la màxima protecció pel seu interès etnològic.
Tal com diu la declaració dels tocs de campana com a Element Festiu Patrimonial
d’Interès Nacional: Les campanes i els campanars són elements de referència del
patrimoni cultural, festiu i sonor de Catalunya. La seva conservació i transmissió a
les futures generacions també passa per la utilització i la recuperació dels tocs
manuals. Que les campanes segueixin tocant és reafirmar una identitat i una
tradició mil·lenària.
I el so de les campanes forma part de la nostra identitat i cultura, un llegat que
tenim el deure de conservar per a les futures generacions.
III.- En relació al procediment per a la seva aprovació i a tenor del que estableix
l'article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català,
estableix com a òrgan competent per a la declaració dels béns culturals d'interès
local, el Ple de la Corporació, mitjançant la tramitació del corresponent expedient.
L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local s’ha de comunicar al
Departament de Cultura, perquè faci la inscripció del mateix en el Catàleg del
Patrimoni
Cultural
Català.
En l'ordre competencial, correspon al Ple d'aquest Ajuntament la declaració de béns
culturals d'interès local, atès que aquest municipi compta amb més de cinc mil
habitants de població de dret.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- Declarar com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el sons i tocs de les
campanes del municipi de Banyoles, per la seva consideració de bé patrimonial
immaterial, tal i com s’ha motivat en la part expositiva d’aquest acord i de
conformitat amb els informes emesos i que consten a l’expedient.

Segon.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la
inscripció, en el Registre de Patrimoni Cultural Català, els sons i tocs de les
campanes del municipi de Banyoles, recollits en suport material mitjançant
partitures així com la seva gravació en format digital.
Tercer.- Notificar aquest acord al Bisbat de Girona i a la Clínica Salus.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (16)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
8

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=06m08s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=07m00s
Secretària
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=07m56s
Jana Soteras (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=13m02s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=15m24s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=18m53s
Miquel Noguer (JxCAT)
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS ECONÒMICS
4. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL
2022 (expedient X2021009599).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària,
i l’article 12 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibiliten
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
les ordenances fiscals que s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
S’ha proposat la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost
sobre Béns Immobles, de l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre
Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana, de l’Ordenança Fiscal núm.
5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, de l’Ordenança
Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per al Servei de Gestió de Residus Municipals i
de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local
Consta en l’expedient l’informe tecnicoeconòmic emès pel Tècnic de Medi Ambient,
pel qual sol·licita la modificació de les tarifes de la Taxa per al Servei de Gestió de
Residus Municipals en motiu de la contractació del servei de recollida i transport de
residus, perquè l’Ajuntament recupera la gestió directe del servei, el qual deixa de
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ser prestat per delegació al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i s’hi incorpora la
taxa pel servei de recepció voluntària de recollida, transport i tractament dels
residus comercials; també hi consta l’informe emès pel Cap del Servei de Promoció
Econòmica, pel qual sol·licita l’establiment d’una disposició transitòria
exclusivament per a l’exercici 2022 de reducció de les tarifes de l’apartat 1
corresponents a les ocupacions de la fira d’atraccions de la festa major de Sant
Martirià pels firaires que hagin presentat sol·licitud de participació en l’edició de
2021. Així com també consten els informes favorables emesos per la Secretària i
per la Tècnica del Servei de Gestió Tributària.
Per tot l’exposat i de conformitat amb el que disposa la Secció 3a del Capítol III
(Tributs) del Títol I (Recursos de les hisendes local) del Text Refós de la Llei de les
Hisendes Locals, que conté la normativa reguladora de les taxes i el Capítol II
(Tributs propis) del Títol II (Recursos dels municipis), que conté la relativa als
impostos locals.
D’acord amb les competències que corresponen al Ple en virtut del que disposa
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, en relació amb l’article 52.2 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.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que han
de regir a partir del dia 1 de gener de 2022, que tot seguit es detallen i figuren com
a document annex I del present acord:






Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor
del Terrenys de Naturalesa Urbana
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions,
instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per al Servei de Gestió de
Residus Municipals
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic local

Segon.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i la inserció
d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, per un termini de
trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap
reclamació durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense
necessitat de nou acord plenari.
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la
seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents
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de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i
Bon Govern.
Quart.- Editar el text refós de les ordenances fiscals reguladores dels tributs de
l’Ajuntament de Banyoles que han de regir a partir de l’exercici 2022 dins del
termini del primer quadrimestre d’aquest exercici, d’acord amb el que estableix
l’article 17.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les
poblacions de més de 20.000 habitants.
ANNEX I
A LA PROPOSTA
(X2021009599)

DE

MODIFICACIÓ

DE

LES

ORDENANCES

FISCALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Es modifica l’article 10è, en el sentit de diferenciar entre bonificacions obligatòries
(apartats 1, 2 i 3, el redactat del qual no es modifica) i obligacions potestatives en
motiu de la incorporació de la bonificació potestativa de la quota del béns immobles
que incorporin sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol
(apartat 4), i es renumeren els anteriors apartats 4 i 5, que passen a ser els apartats
5 i 6. També es modifica la compatibilitat d’aquestes bonificacions.
L’article 10è quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 10è. Bonificacions.
Bonificacions obligatòries
1. (...) Es manté el redactat vigent
2. (...) Es manté el redactat vigent
3. (...) Es manté el redactat vigent
Bonificacions potestatives
4. Gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, amb un
màxim de 300,00 € anuals per habitatge, durant els tres períodes impositius
següents al de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació
està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya, els béns
immobles d’ús residencial en els quals s'hagin realitzat obres per la instal·lació de
sistemes de l’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instal·lació de
captadors fotovoltaics que compleixin les condicions següents:


Que la instal·lació no vingui imposada per les ordenances municipals o altra
normativa sectorial aplicable.



Que s’hagi presentat comunicació prèvia o obtingut llicència d’obres per la
seva instal·lació i que sigui compatible amb les normes urbanístiques del
POUM. S’exclouen les instal·lacions que en el moment de la seva execució no
disposin del corresponent títol habilitant.

12



Que la instal·lació tingui com a mínim una producció elèctrica per
autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge on estigui
instal·lada (o de tots els habitatges si es tracta d’una instal·lació comunitària)
i que la potència pic sigui igual o inferior a 15 Kwp. S’haurà d’aportar
document signat per persona facultativa habilitada que especifiqui i acrediti
aquestes condicions.
Per gaudir d’aquesta bonificació el titular de l’impost, o si s’escau, el seu
representant legal, haurà presentar sol·licitud acompanyada del document que
acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat
de Catalunya en el termini de sis mesos posteriors a la data d’aquesta
legalització.
La bonificació s’aplicarà, prèvia resolució favorable de la concessió del benefici
fiscal per part l’ajuntament, als béns immobles que tinguin instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que disposin de l’acreditació de la
seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya amb data posterior a
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.

5. Les bonificacions previstes en aquesta ordenança són incompatibles entre sí i amb
qualsevol altra bonificació prevista a l’ordenament jurídic vigent.
6. Totes 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 meritació de l’impost concorren els requisits exigits per a
gaudir-ne.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST
INCREMENT DE VALOR DEL TERRENYS DE NATURALESA URBANA

SOBRE

S’incorpora l’apartat h) en l’article 6è sobre exempcions subjectives en el sentit
d’introduir l’exempció de l’impost en els increments de valor quan l’obligació de
satisfer-lo recaigui sobre una entitat sense fins lucratius, per tal d’actualitzar el
redactat del text refós de l’ordenança fiscal d’acord amb la normativa vigent, que
quedarà redactat tal i com segueix:
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:
(...)
h)

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.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

DE

L’IMPOST

SOBRE

Es modifica l’article 7è sobre el tipus de gravamen de l’impost que quedarà
redactat tal i com segueix:
Art. 7è. Tipus de gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,50 %.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Es modifica l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per al Servei de gestió
de residus municipals, en motiu de la incorporació de la taxa pel servei de recepció
voluntària de recollida, transport i tractament dels residus comercials, perquè
l’Ajuntament recupera la gestió directe del servei, el qual deixa de ser prestat per
delegació al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
L’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per al Servei de gestió de residus
municipals quedarà redactada íntegrament tal i com segueix:
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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de
la Llei 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 als articles 57 i
20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de les Hisendes Locals (TRLRHL), i així com a allò que determina el
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora dels residus.
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I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i
tractament dels residus domèstics.
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 dels residus generats en els habitatges com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) La recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars
sense edificar d’aquells sectors on es presta el servei habitual de recollida de
residus.
c) La recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis
com a conseqüència d’activitats domèstiques. Són els residus generats en aquells
comerços i serveis que exerceixen activitats productores de residus comercials o
assimilables en què el conjunt de la seva producció de residus sigui
qualitativament i quantitativament semblant a la mitjana d’un habitatge domèstic
i estigui autoritzat a dipositar els residus en els contenidors de recollida
domèstica.
2. Aquest servei és de caràcter general i de recepció obligatòria per a qualsevol
habitatge, local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament
el servei, per la qual cosa per a la totalitat dels usuaris potencials la no utilització del
servei no eximeix de l’obligació de contribuir; per això els habitatges desocupats i els
locals sense activitat industrial, comercial o per a usos privats també estaran
subjectes a la taxa.
Art. 3r. 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, o els locals o solars 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, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Art. 4t. Responsables i successors.1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Art. 5è. Exempcions, bonificacions i reduccions.No es concediran bonificacions ni exempcions de caràcter subjectiu, perquè els serveis
socials poden atendre aquells casos de necessitat social que preveu l'article 24.4. del
Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals.
Art. 6è. Quota tributària.La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat d’habitatge, local o solar,
siguin o no habitats o ocupats, sempre que siguin susceptibles de ser-ho.
Art. 7è. Tarifa.Aquesta taxa s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
1.1.

Per cada habitatge en edifici plurifamiliar, a l’any

150,00 €

1.2.
2.

Per cada habitatge unifamiliar, a l’any
Per cada solar sense edificar generador de restes
vegetals, a l’any

170,00 €

Per cada local, a l’any

150,00 €

3.

50,00 €

Art. 8è. Meritació i període impositiu.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 gestió de residus domèstics en els carrers o
llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars 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 del període impositiu, el qual coincidirà amb l’any natural. Quan la
meritació de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la quota resultant
tindrà caràcter irreductible, excepte en els supòsits d’inici en la recepció del servei en
el cas d’alta per primera vegada en un immoble, en què la meritació de la primera
quota serà el primer dia del trimestre corrent.
Art. 9è. 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.
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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.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de
la matrícula.
II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i
tractament dels residus comercials.
Article 10è. Fet imposable.
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector
privat (autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la
normativa vigent en matèria de residus), la recollida, transport i tractament dels
residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials,
la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i tractament de residus domèstics generats per les
indústries.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per
l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars,
de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis.
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa
prevista a l’article 2.1.c) de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la
taxa per la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels
residus domèstics generats per la realització d’activitats domèstiques.
Article 11è. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es
defineix a l’article 10è d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació del servei.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o
domèstics generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió
dels residus diferent del establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que
tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió per a cada tipus de fracció dels
residus que produeixi l’activitat corresponent.
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Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o
des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb
posterioritat a l’esmentada entrada en vigor, aportant les factures de l’exercici
anterior del seu gestor autoritzat dels residus tractats, amb el detall d’aquests per
tipologies i quantitats.
Per a exercicis successius, aquest acreditació s’haurà d’efectuar abans de l’1 de
febrer de cada any.
3. En cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus
comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida,
transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 12è. Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 13è. Quota tributària.
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i
tractament de residus comercials consistirà en la suma de les tarifes que
corresponguin de les següents fraccions de residus comercials que es generin en
cada unitat de local per la seva activitat econòmica:
a) Fracció orgànica dels residus municipals, determinada pel tram que
correspongui en funció dels kilograms (Kg) que es generin a l’any.
b) Fracció de paper / cartró comercial, determinada pel tram que correspongui
en funció del número de recollides a l’any.
c) Fracció d’envasos comercials, determinada pel tram que correspongui en
funció del número de recollides a l’any
d) Fracció barrejada o rebuig comercial, determinada pel tram que
correspongui en funció dels kilograms (Kg) que es generin a l’any.
e) Fracció vidre, determinada pel tram que correspongui en funció dels
kilograms (Kg) que es generin a l’any.
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2. En el cas especial del mercat setmanal, la quota tributària de la taxa per la
prestació del servei de recollida, transport i tractament dels seus residus comercials
consistirà en una tarifa única corresponent a totes les fraccions i es determinarà en
funció del tipus i dels metres lineals de cada parada. Es defineixen els següents
tipus de parada en funció del producte:
a)
b)
c)
d)

Parada
Parada
Parada
Parada

d’alimentació de fruita i verdura
d’alimentació diferent de fruita i verdura
de producció pròpia
d’equipament i altres diferents a l’alimentació

Article 14è. Tarifa.
A afectes de determinar la quota tributària, s'aplicaran les tarifes següents:
1.a) Per a la fracció orgànica dels residus municipals (RO)
Tram

Pes en Kg a l'any

Tarifa anual

RO-1

Entre 1 i 1.000 Kg

125,00 €

RO-2

Entre 1.001 i 2.000 Kg

250,00 €

RO-3

Entre 2.001 i 3.000 Kg

375,00 €

RO-4

Entre 3.001 i 4.000 Kg

500,00 €

RO-5

Entre 4.001 i 6.000 Kg

750,00 €

RO-6

Entre 6.001 i 8.000 Kg

1.000,00 €

RO-7

Entre 8.001 i 10.000 Kg

1.250,00 €

RO-8

Entre 10.001 i 13.000 Kg

1.625,00 €

RO-9

Entre 13.001 i 16.000 Kg

2.000,00 €

RO-10

Entre 16.001 i 20.000 Kg

2.500,00 €

RO-11

Entre 20.001 i 26.000 Kg

3.250,00 €

RO-12

Entres 26.001 i 32.000 Kg

4.000,00 €

RO-13

Més de 32.001 Kg

5.250,00 €

1.b) Per a la fracció paper/cartró comercial (PC)
Tram
PC-1

Número de recollides a l'any

PC-2

Entre 101 i 150 recollides

PC-3

Entre 151 i 200 recollides

PC-4

Entre 1 i 100 recollides

Tarifa anual
25,00 €
35,00 €
75,00 €
150,00 €

Més de 200 recollides

1.c) Per a la fracció envasos comercials (EC)
Tram
EC-1

Número de recollides a l'any
Entre 1 i 100 recollides

Tarifa anual
25,00 €
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EC-2

Entre 101 i 150 recollides

35,00 €

EC-3

Entre 151 i 200 recollides

75,00 €

EC-4

Més de 200 recollides

150,00 €

1.d) Per a la fracció barrejada (FB)
Tram

Pes en Kg a l'any

Tarifa anual

FB-1

Entre 1 i 1.000 Kg

170,00 €

FB-2

Entre 1.001 i 2.000 Kg

340,00 €

FB-3

Entre 2.001 i 3.000 Kg

510,00 €

FB-4

Entre 3.001 i 5.000 Kg

850,00 €

FB-5

Entre 5.001 i 7.000 Kg

1.190,00 €

FB-6

Entre 7.001 i 10.000 Kg

1.700,00 €

FB-7

Entre 10.001 i 13.000 Kg

2.210,00 €

FB-8

Entre 13.001 i 16.000 Kg

2.720,00 €

FB-9

Entre 16.001 i 20.000 Kg

3.400,00 €

FB-10

Entre 20.001 i 24.000 Kg

4.080,00 €

FB-11

Entre 24.001 i 28.000 Kg

4.760,00 €

FB-12

Entre 28.001 i 34.000 Kg

5.780,00 €

FB-13

Entre 34.001 i 40.000 Kg

6.800,00 €

FB-14

Entre 40.001 i 46.000 Kg

7.820,00 €

FB-15

Entre 46.001 i 52.000 Kg

8.840,00 €

FB-16

Més de 52.001 Kg

15.300,00 €

1.e) Per a la fracció vidre (VI)
Tram
VI-1

Número de recollides a l'any

VI-2

Entre 1.001 i 2.000 Kg

200,00 €

VI-3

Entre 2.001 i 4.000 Kg

350,00 €

VI-4

Entre 4.001 i 8.000 Kg

700,00 €

VI-5

Més de 8.001 Kg

900,00 €

Entre 1 i 1.000 Kg

Tarifa anual
100,00 €

2. Mercat setmanal (M)
Codi
M-1 (a)

Tipus de parada

Tarifa anual

Mercat- Fruita i verdura

27,50 €/m.l.

M-2 (b)

Mercat- Alimentari (no fruita)

11,50 €/m.l.

M-3 (c)

Mercat- Producció pròpia

7,50 €/m.l.

M-4 (d)

Mercat- Equipament i altres

8,00 €/m.l.
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Article 15è. Meritació i període impositiu.
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Una vegada establert i en funcionament el servei i quan la duració temporal del
servei s’estengui a diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits
d’inici o cessament en la prestació del servei, en què el període impositiu es
prorratejarà per mesos naturals, de la següent manera:
a) En el cas d’inici en la prestació del servei, l’import de la quota es calcularà
proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar
l’any, inclòs aquell en què es produeixi l’inici de la prestació del servei.
b) En el cas de cessament de la prestació del servei, l’import de la quota es
calcularà proporcionalment al nombre de mesos naturals transcorreguts des
de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament de la
prestació del servei.

Article 16è. Gestió, liquidació i recaptació.
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del
servei de recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a
presentar la declaració d’alta corresponent i ingressaran la quota que correspongui
del primer període impositiu mitjançant liquidació.
Periòdicament el Servei de Medi Ambient emetrà informe de les dades realment
recollides durant el període impositiu i l’Ajuntament, si s’escau, emetrà la liquidació
complementària que correspongui en relació aquestes dades i les liquidades per la
declaració. Cas que resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el
termini previst a l’article 31 de la Llei General Tributària.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.
En cas de cessament de l’activitat, la comunicació de la baixa caldrà fer-la en el
termini màxim d’un mes des de la data la mateixa per tal de què tinguin efectes. En
cas contrari, es prendrà la data de comunicació a tots els efectes.

2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 11.2 de la present
Ordenança que figuressin a 31 de desembre de cada any com a subjectes passius
de la taxa per recollida, transport i tractament de residus i no acreditin la
contractació del servei de gestió del residu amb un gestor autoritzat en el termini
establert, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa
establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.
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Art. 17è. Infraccions i sancions.En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança,
s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Art. 18è. 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 2022 i seguirà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL
1. S’incorpora en l’apartat 1 (tarifes de les ocupacions de la fira d’atraccions de la
festa major de Sant Martirià) de l’annex 11.2 “Taxa per ocupació de la via
pública amb llocs de venda, atraccions i altres fires” una disposició transitòria
amb el contingut següent:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Exclusivament per a l’exercici 2022 gaudiran d’una reducció del 20% de la taxa
aquelles atraccions, parades, etc. que hagin presentat sol·licitud de participació en
l’edició de 2021 i no hagin estat objecte de cap actuació derivada de l’incompliment
del Plec de Condicions regulador de la fira ni de cap altra normativa d’aplicació.”
2. I es modifica la disposició transitòria de l’annex 11.3 “Taxa per ocupació de la
via pública amb taules i cadires” que quedarà redactada tal i com segueix:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les tarifes de les ocupacions afectades per l’ampliació de la zona 2
(Barri Vell, plaça Doctor Rovira, un tram del passeig Indústria (entre
carrer Àngel Guimerà i carrer Pere Alsius), plaça Rodes, plaça Carme i
el sector de l’estany), s’aplicaran de forma progressiva en tres
anualitats segons els següent detall, essent el 2024 l’any d’aplicació
de les tarifes establertes per la zona 2:

ZONA 2 (any 2022)
Superfície d’Ocupació

Temporada

Temporada

Alta

Baixa

Ocupació
Puntual
(per dia)

Fins a 10 m2

252,00 €

85,68 €

4,80 €

De més de 10 fins a 15 m2

378,00 €

128,52 €

7,20 €
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De més de 15 fins a 30 m2

756,00 €

257,04 €

14,40 €

De més de 30 fins a 50 m2

1.260,00 €

428,40 €

24,00 €

De més de 50 fins a 75 m2

1.890,00 €

642,60 €

36,00 €

De més de 75 fins a 100 m2

2.520,00 €

856,80 €

48,00 €

ZONA 2 (any 2023)
Superfície d’Ocupació
Fins a 10 m2

Temporada

Temporada

Alta

Baixa

Ocupació
Puntual
(per dia)

336,00 €

114,24 €

6,40 €

De més de 10 fins a 15 m2

504,00 €

171,36 €

9,60 €

De més de 15 fins a 30 m2

1.008,00 €

342,72 €

19,20 €

De més de 30 fins a 50 m2

1.680,00 €

571,20 €

32,00 €

De més de 50 fins a 75 m2

2.520,00 €

856,80 €

48,00 €

De més de 75 fins a 100 m2

3.360,00 €

1.142,40 €

64,00 €

La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor (9)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
Vots en contra (7)
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=19m52s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=20m07s
Gemma Feixas (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=24m39s
Jana Soteras (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=27m28s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=34m50s
David Carvajal (ERC-JpB- AM)
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https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=39m20s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=48m59s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=51m28s
Miquel Noguer (JxCAT)
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT
No s’escau.

II
PART DE CONTROL
PRECS I PREGUNTES

Aquest debat es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=56m47s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=56m56s
Non Casadevall (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=63m31s
Jana Soteras (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=68m17s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=69m53s
Lluís Costabella (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=71m21s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=76m48s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=77m26s
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=80m30s
Núria Martínez (ERC-JpB- AM)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=80m50s
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Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=82m12s
David Carvajal (ERC-JpB- AM)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=83m47s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=84m27s
Miquel Cuenca (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=89m20s
Gemma Feixas (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=91m01s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=92m30s
Anna Tarafa (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=94m53s
Non Casadevall (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=95m28s
Miquel Cuenca (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=oy1pac4tD_s#t=95m42s
Miquel Noguer (JxCAT)

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i
aixeca la sessió a les 21:06 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 26 d’octubre
de 2021 ha quedat en 25 pàgines.
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