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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Capítol I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1. NATURALESA 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 normes que recull l’article 5 E) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
2. El seu fonament legal és el previst en l’article 4, 5 E) i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, article 8
del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
article 12 del Reial Decret 2/2004, Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals.
Article 2. NATURALESA I FONAMENT 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 en virtut del previst en
l’esmentat article 5 E) les següents normes:
a) La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/85, de 2 d’abril de 1.985, i l´RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
disposicions que les desenvolupen.
b) La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, de la qual són supletòries la Llei
47/2003, General Pressupostària i la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada parcialment per la llei 4/99, de
13 de gener.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el marc de l’anterior legislació bàsica i conforme a ella.
d) La Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de les Taxes i Preus públics i la Llei 25/1998, de 13
de juliol, de modificació de Règim Legal de les taxes estatals i locals, i de reordenació de les
prestacions patrimonials de caràcter públic.
2. Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes reglamentàries de
desenvolupament escaients, en especial:


El Reglament General de Recaptació, RD 1684/1990, de 20 de desembre.



El Reglament General d’Inspecció tributària, RD 1248/2003, de 3 de setembre.

Article 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
1. Les Ordenances s’aplicaran a la gestió dels ingressos de dret públic, de titularitat de l’Ajuntament,
i en el terme municipal, conforme als principis de residència efectiva i de territorialitat.
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2. Excepte que l’Ordenança específica prevegi una altra cosa, les Ordenances Fiscals entraran en
vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
3. Per decret d’alcaldia es podran dictar disposicions de desplegament, interpretatives de les
ordenances reguladores de cada ingrés.
Article 4. BENEFICIS FISCALS.
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'interpretaran en sentit restrictiu.
2. Quan en les respectives Ordenances es declari a algú amb dret a exempció i bonificació, aquest
benefici no s’estén a les persones que, sigui quina sigui la seva relació amb l'exempt, tinguin
personalitat pròpia o independent i no tinguin reconeguda per llei exempció o bonificació.
3. S’estableix una bonificació del 0,5% de la quota, a tots els subjectes passius que domiciliïn el
pagament en una entitat financera, i efectuïn l’ingrés dins la primera quinzena del període de
cobrament, d’acord amb les dates marcades al calendari del contribuent.
Capítol II
OBLIGATS TRIBUTARIS
Article 5. SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT.
1. Les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les que la normativa tributària imposa el
compliment d’obligacions tributàries, en qualitat de, entre d’altres:
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o com a substitut.
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de béns afectes per la
Llei al pagament del deute tributari.
2. Els obligats davant de l’Administració municipal per deutes tributaris respondran del seu pagament
d’aquests amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció de les limitacions establertes per la
Llei.
3. Els obligats per un deute tributari tindran responsabilitat solidària, a excepció de precepte exprés
en contra de la Llei.
Article 6. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU.
El subjecte passiu és obligat a:
1. Pagar el deute tributari.
2. Formular tantes obligacions, declaracions i comunicacions com s'exigeixi per cada tribut.
3. Tenir a disposició de l'Administració municipal els llibres de comptabilitat, de registre i altres
documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d'acord amb la Llei, segons estableixi en
cada cas l'ordenança corresponent.
4. Facilitar la pràctica d'inspeccions i comprovacions.
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5. Proporcionar a l'Administració municipal les dades, els informes, els antecedents i els justificants
que tinguin relació amb el fet imposable.
Article 7. RESPONSABLES SUBSIDIARIS.
1. Seran responsables subsidiaris, ultra els determinats en la Llei, els propietaris, arrendataris, o
sots-arrendataris cedents dels locals on es celebrin espectacles públics per les obligacions
tributàries dels seus empresaris.
2. En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la declaració prèvia d'insolvència del
subjecte passiu mitjançant acte administratiu de derivació de responsabilitat, sense
perjudici de les mesures cautelars que abans d'aquesta declaració pugui adoptar l’Alcaldia d'acord
amb les prevencions reglamentàries establertes.
3. Si la declaració de responsabilitat subsidiària es derivés únicament de la fal·làcia del contribuent o
del compliment de l'esdeveniment, determinant de l'exigibilitat de l'obligació subsidiària a ell no
imputable, es requerirà al responsable subsidiari per a que en el termini de quinze dies satisfaci
l'import del descobert, sense interessos legals de demora, recàrrecs ni despeses produïdes en el
procediment executiu, que li serà totalment exigit en el cas que no verifiqui el pagament en el
termini establert.
4. En el cas que la declaració de responsabilitat subsidiària la produís l'incompliment degut al
responsable de les obligacions que per qualsevol concepte li imposi l'Ordenança de l'exacció, es
notificarà a l'interessat la declaració de responsabilitat subsidiària i se'l requerirà per a que en el
termini de vuit dies satisfaci l’ingrés del descobert, l'interès de demora, els recàrrecs i les
despeses, amb l'advertiment que si no ho acompleix, li serà exigit per via d'apressament.
Article 8. RESPONSABLES SOLIDARIS.
1. Ultra els casos previstos en la Llei, l'aval implicarà sempre obligació solidària.
2. La solidaritat en el pagament d'una obligació tributària autoritza l'Administració per a exercir
íntegrament la seva acció contra qualsevol de les persones obligades.
3. La solidaritat arriba tant a la quota com a la resta dels conceptes que integren el deute tributari i,
si s'escau, a les dependents del procediment d'apressament.
4. El deutor solidari només podrà utilitzar les exempcions que es derivin de la naturalesa de
l'obligació i les que siguin personals. De les que personalment corresponguin a d'altres, només
podrà servir-se'n en la part del deute de que aquests fossin responsables.
Article 9. SUCCESSORS DEL DEUTE TRIBUTARI.
1. Els adquirents de béns afectes al deute tributari i els successors en l'exercici d'exploracions o
activitats econòmiques respondran d'aquests, sense perjudici d'allò que disposa el núm. 2 de
l'article 7è d'aquesta Ordenança, per derivació legal de l'acció tributària.
2. Quan els subjectes passius incursos en multa morin abans que fos liquidada la sanció mitjançant
acte administratiu ferm, els seus hereus o successors quedaran exonerats de l'esmentada
responsabilitat sense perjudici de la sanció que se'ls pugui imposar, per la seva pròpia
responsabilitat, quan no presentin els documents necessaris per a la liquidació o no satisfacin el
pagament dintre dels quinze dies següents al requeriment que, amb tal objecte, els adreci
l'Administració.
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3. La responsabilitat de l'adquirent per actes inter-vius no eximeix el transmissor de l'obligació de
pagament.
Article 10. REPRESENTANTS.
1. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que podrà
ésser un assessor fiscal, amb el qual s'entendran les successives actuacions administratives,
excepte que es faci manifestació expressa en contrari.
2. Per interposar recursos o reclamacions, desistir d’ells, en qualsevol de les seves instàncies, i
renunciar a drets en nom d'un subjecte passiu, haurà d'acreditar-se la representació amb
qualsevol mitjà vàlid en dret, que deixi constància fidedigna o mitjançant declaració de
compareixença personal de l’interessat davant l’òrgan administratiu competent. Per als actes de
tràmit es presumirà concedida la representació.
3. La falta o insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de què es tracti,
sempre que s'acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el termini de quinze dies.
Article 11. DOMICILI FISCAL.
1.

El domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb
l’Administració.

2. Els obligats tributaris han de declarar el seu domicili tributari. A tots els efectes s’estimarà
subsistent l’últim domicili consignat per aquells, en qualsevol document de naturalesa tributària,
mentre que no donin coneixement d’altre domicili a l’Ajuntament o aquest no ho rectifiqui
mitjançant la comprovació pertinent.
3. Per als empadronats en el municipi serà el que figuri en el Padró. Els obligats tributaris que
visquin fora del municipi hauran de declarar un domicili per a notificacions en el terme municipal, i
si no ho han fet, s’entén que és vàlida la notificació feta a qualsevol dels seus establiments,
finques, o lloc on s’hagi produït el fet imposable.
Article 12. RESIDÈNCIA.
1. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
vindran obligats a designar un representant amb domicili en el municipi.
2. Les persones jurídiques residents a l'estranger que desenvolupin activitats en el municipi, tindran
el seu domicili fiscal en el lloc en què radiqui l'efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus
negocis.
Capítol III
GESTIÓ
Article 13. EL FET IMPOSABLE.
El fet imposable és el pressupost fixat per la llei per configurar cada tribut, la realització del qual
origina el naixement de l’obligació tributària principal.
La llei pot completar la delimitació del fet imposable mitjançant la menció dels supòsits de no
subjecció.
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Constituirà el fet imposable algun dels següents supòsits:
1.

En les taxes:
A) La utilització privativa o l’aprofitament del domini públic municipal.
B) La prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives en règim de dret
públic de competència local, que es refereixi afecti o beneficiï, al subjecte passiu de forma
particular, quan es produeixi qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquest efecte no
es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
a.1. Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
a.2. Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a
favor del sector públic d’acord a la normativa vigent.
S’entendrà que l’activitat administrativa o servei, afecta o es refereix al subjecte passiu, quan
hagi estat motivat directa o indirectament pel mateix, per raó que les seves actuacions o bé
omissions obliguin a les Entitats Locals a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons de
seguretat, salubritat, d’abastament de la població del d’ordre urbanístic o qualsevol altre.

2.

En les contribucions especials:
L'obtenció per al 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 ampliació de serveis públics,
de caràcter local, per les Entitats respectives.

3.

En els impostos:
L'específic que expressament prevegi cada Ordenança Fiscal, o la norma en què es fonamenta.

4.

En els preus públics:
Les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per:
La prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència municipal, sempre que no
concorrin cap de les circumstàncies especificades en la lletra B) de l’apartat 1 anterior.

Article 14. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l'Ajuntament a liquidar i/o
l'obligació tributària.
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i tarifes,
l'obligació de contribuir renaixerà a cada inici del període següent.
Article 15. DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES.
1. L'Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per a determinar la
base imposable dintre dels següents règims:
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a) Estimació directa.
b) Estimació objectiva.
c) Estimació indirecta (de caràcter subsidiari respecte als altres mètodes, i aplicable quan es
produeixi alguna de les circumstàncies de l’article 53 de la Llei General Tributària).
2. En l'Ordenança pròpia de cada exacció s'establiran els mitjans i els mètodes per determinar la
base de gravamen dintre dels règims d'estimació directa i objectiva.
3. Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d'objecte. Les fraccions d'aquestes es
computaran elevades a la unitat.
4. Si les bases són referides a la via pública s'entendran referides a les dimensions del sòl o de la
projecció sobre aquest.
Article 16. TARIFES.
1. Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígrafs, conceptes i classes. Quan la
seva complexitat ho exigeixi es desdoblaran en subclasses per a la seva millor fixació i claredat.
2. Les tarifes referides a vies públiques seran aplicades d'acord amb la classificació que es faci per
categories o grups als efectes d'aplicació i cobrament de les exaccions municipals.
3. La classificació de les vies públiques correspon a la Junta de Govern Local o a l'Alcaldessa –
Presidenta.
Article 17. DEUTE TRIBUTARI.
1. El deute tributari estarà constituït especialment per la quota o quantitat a ingressar que resulti de
l’obligació tributària, que anirà a càrrec de l’obligat tributari.
2. Formaran també part, si s'escau, del deute tributari:
a)
b)
c)
d)

L’interès de demora.
Els recàrrecs per declaració extemporània.
Els recàrrecs del període executiu.
Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.

3. Les sancions tributàries, que es poden imposar d’acord amb la Llei 58/2003 General Tributària, no
formaran part del deute tributari, tot i que en la seva recaptació s’aplicarà la mateixa Llei General
Tributària.
Article 18. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES.
1. La liquidació tributària és l’acte resolutori mitjançant el qual l’òrgan competent de l’administració,
realitza les operacions de quantificació necessàries i determina l’import del deute tributari.
2. Les liquidacions, tant d’ingrés directe com de rebuts, seran practicades per l’oficina de Rendes i
Exaccions, i aprovades per l’Alcaldia, o Òrgan en qui delegui.
3. En els casos d’autoliquidació aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici de
l’assistència tècnica que pugui facilitar personal de l’Ajuntament, i serà simultània a l’ingrés.
4. En tot document liquidatori s’expressarà l’Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l’epígraf i el
concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació.
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5. L’Alcaldia disposarà les taxes en les quals s’ha d’aplicar el dipòsit previ.
Sempre que es demani un servei a instància de part, s’aplicarà el dipòsit previ de la taxa
corresponent, requisit sense el qual no prosperarà cap petició.
Article 19. 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 baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, seran comprovades per la inspecció,
i, si aquesta dóna el seu informe favorable, tindran efectes a partir del període següent al que
foren presentades.
4. En les autoliquidacions per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys i en l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, es sol·licitarà amb caràcter general l'últim rebut de l’Impost
sobre Béns Immobles.
Article 20. PADRONS, MATRÍCULES I REGISTRES.
1. Seran objecte de padrons els tributs en què, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat del
fet imposable.
2. Contingut: Hauran de contenir, ultra les dades específiques que cada un d'ells requereix segons
les característiques de l'exacció:
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.

3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons corresponents i es
sotmetran a l'aprovació de l'Alcaldessa, o de la Junta de Govern Local si ho té delegat.
En l'acord d'aprovació es fixarà l'inici dels terminis de pagament en període voluntari. En cap cas
serà inferior a dos mesos.
4. Una vegada aprovat el padró s'exposarà al públic per al seu examen i les reclamacions per part
dels interessats.
5. Es podrà presentar, davant l'Alcaldia o la Junta de Govern Local, 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.
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Article 21. AUTOLIQUIDACIONS.
1. El sistema d'autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesta com a
conseqüència d'una declaració obligatòria del subjecte passiu indicadora de l'existència d'un
supòsit de fet que determina l'obligació de contribuir.
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació, tributària imprescindible
per a practicar la liquidació, s'efectuarà l’ingrés corresponent que tindrà el caràcter de liquidació
provisional, subjecta a comprovació.
L'Alcaldia disposarà dels tributs en els quals s'hagi d'exigir l'autoliquidació.
2. L'autoliquidació serà obligatòria en l'Impost Municipal sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, en l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, en l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, Taxa per la tramitació i atorgament de la llicència d'activitats
sotmeses al règim d'intervenció de l'administració ambiental, Taxa per expedició de documents
administratius, Taxa per Llicències Urbanístiques i en la Taxa per ocupació de la via pública amb
taules i cadires. Hauran d'efectuar-se les dites autoliquidacions en els terminis establerts en les
Ordenances Fiscals específiques de cada tribut.
3. Les autoliquidacions efectuades fora de l'esmentat termini comportaran l'aplicació dels següents
recàrrecs de declaració extemporània:


Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dins els 3, 6 ó 12 mesos següents a
l’acabament del termini per la presentació i ingrés, serà del 5, 10 ó 15% respectivament.



Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua transcorreguts 12 mesos el recàrrec
serà del 20% més els interessos de demora pel període des del dia següent als 12 mesos fins
a la data de l’autoliquidació o declaració.

4. Als efectes de presentació d’autoliquidació, s’utilitzarà obligatòriament el model facilitat per
l’Administració al qual s’acompanyaran els documents necessaris per la liquidació del tribut.
Article 22. DIPÒSIT PREVI.
1. D'acord amb el que disposa l'article 26 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Alcaldessa podrà
exigir el dipòsit previ per a totes les taxes establertes ja sigui per la prestació d'un servei o
l'exercici d'una activitat, a excepció que en l'Ordenança pròpia de cada taxa s'assenyali
expressament el contrari, el mateix criteri s’estableix, segons el que disposa l’article 46 del RD
Legislatiu 2/2004, per als Preus Públics per la prestació dels serveis o realització d’activitats o per
la utilització privativa o aprofitament especial.
2. L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència què es tracti es dirigirà a l'oficina de
Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en l'aplicació de l'Ordenança
respectiva correspongui, i procedirà a la liquidació i el pagament de la quantitat resultant, que
tindrà el caràcter de pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la sol·licitud.
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant d'haver
realitzat el dipòsit previ, i es requerirà els interessats perquè, en el termini de deu dies, efectuïn el
dipòsit previ corresponent, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo,
les peticions es consideraran no presentades i seran arxivades.
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3. En el document cobratori que facilitarà l'administració, s'expressarà l'Ordenança Fiscal aplicada, la
tarifa, l'epígraf i el concepte què es tracti i els elements integrants de la liquidació. A aquests
efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles dades materials o jurídiques necessàries per a
procedir al càlcul i determinació de la quota que en cada cas resulti d'aplicar la taxa respectiva;
tot això, sense perjudici de la comprovació per part de l'administració de tot document liquidatori.
Se'n lliurarà una còpia a l'interessat, degudament autenticada, com a justificant de pagament i un
altra s'adjuntarà a la sol·licitud i formarà part de l'expedient.
4. L'oficina competent tramitarà la sol·licitud i 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 la liquidació objecte del dipòsit previ.
5. L'òrgan competent resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la petició,
l'autorització o la llicència i la liquidació definitiva que correspongui. El mateix acte resoldrà la
devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut.
6. La renúncia de l'interessat presentada formalment, i/o la desestimació per part de la Corporació,
acreditarà el 100% de la taxa per administració de documents, conseqüentment, es retornarà
d’ofici la part del deute tributari sobrant, satisfet prèviament.
7. La renúncia de l'interessat un cop concedida l'autorització o la llicència no donarà lloc a reducció
de la quota.
Article 23. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.
1. L’Ajuntament retornarà als obligats tributaris els ingressos que indegudament hagin realitzat, amb
ocasió del compliment de les seves obligacions tributàries.
2. Quan de la resolució d’un expedient resulti un ingrés indegut, el Departament de Rendes i
Exaccions procedirà a instruir les diligències de devolució, que consistiran en l’expedició d’una
certificació en la qual s’acrediti la quantitat a retornar, i ho notificarà a la Intervenció, junt amb el
justificant original de l’ingrés, si escau es substituirà aquest per una certificació que haurà de
sol·licitar la part interessada.
3. La Intervenció expedirà el manament de pagament a nom de la persona o entitat a qui
correspongui l’ingrés.
4. Quan es tracti de devolució de tributs suprimits, l’Alcaldessa – Presidenta, com a ordenador de
pagaments o el Regidor en qui hagi delegat tal facultat, podrà disposar que la devolució s’efectuï
amb càrrec al Pressupost de despeses, si existeix consignació adequada i suficient, i, en cas
contrari, s’iniciarà l’expedient per l’obtenció d’un suplement de crèdit o crèdit extraordinari.
Article 24. BAIXES JUSTIFICADES.
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, procedís l'anul·lació
per qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors, les oficines gestores trametran els
expedients oportuns per procedir a la baixa dels valors.
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2. L'Oficina de Rendes i Exaccions, quan hagi rebut la còpia dels expedients tramitats per les Oficines
Gestores, cursarà a relació de baixes rebudes a la Tresoreria a l'objecte que aquesta
oficina complementi la factura de cada escaient, procedeixi a la inutilització dels valors i
posteriorment ho trameti a les Oficines gestores per a la seva justificació en els expedients
corresponents.
3. Si el recaptador constata l'existència de rebuts improcedents a les llistes cobratòries, perquè
corresponguin a expedients d'insolvència ja tramitats o per altres motius, ho farà avinent a la
Tresoreria dintre del període voluntari de cobrament per tal de promoure la baixa, prèviament a
l'expedient oportú en què es justifiqui la improcedència.
Article 25. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
1. D'acord amb el que disposa l'article 7 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament en Ple podrà delegar en la Comunitat
Autònoma o en altres Entitats Locals, en què estigui integrada, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació tributàries regulades en la present Ordenança Fiscal.
Capítol IV
INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
Article 26. INSPECCIÓ MUNICIPAL.
Constitueixen la inspecció tributària d'aquest Ajuntament els òrgans de l'Administració Municipal o
d'altre ens supramunicipal al qual s'hagi delegat aquesta facultat, que tenen encomanada la funció de
comprovar la situació tributària dels distints subjectes passius i altres obligats tributaris amb la finalitat
de verificar el compliment exacte de les seves obligacions i deures vers la Hisenda Pública municipal,
procedint, si s'escau, a la regularització corresponent.
Article 27. FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ.
Correspon a la Inspecció tributària municipal:
a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que ignori l'Administració municipal.
b) La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l'anàlisi i avaluació d'aquestes en els
seus distints règims de determinació o estimació, i la comprovació de les declaracions o de les
declaracions – liquidacions, per a determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes,
establint l'import dels deutes tributaris corresponents.
c) Comprovar l’exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions – documents
d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i investigació.
e) Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud d'altres òrgans de l'Administració municipal, aquelles
actuacions inquisitives o d'informació que s'hagin d'efectuar prop dels particulars o d'altres
organismes que directa o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.
f) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes fiscals vigents en
aquest municipi i de l'abast dels drets i obligacions que se'n deriven.
g) Les altres funcions que, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li encomanin.
Article 28. CLASSES D’ACTUACIONS.
Les actuacions inspectores podran ésser:
a) De comprovació i investigació.
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b) D'obtenció d'informació amb transcendència tributària.
c) De valoració.
d) D'informe i assessorament.
Article 29. TIPUS D’INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES.
S’estarà al que disposen els articles 183 i 185 de la llei 58/2003.
Article 30. QUANTIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES.
Els criteris de graduació de les infraccions tributàries seran les detallades a l’article 187 de la Llei
58/2003, General Tributària.
La reducció a aplicar a les sancions serà la detallada a l’article 188 de la Llei 58/2003, General
Tributària.
Article 31. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES DERIVADES DE LES ACTES D’INSPECCIÓ.
1. Correspondrà a l'òrgan municipal competent dictar els actes administratius de liquidació tributària
que procedeixin com a conseqüència de les actuacions de la inspecció.
2. Els recursos de reposició que procedeixin, es presentaran davant l'òrgan que ha dictat l'acte, de
conformitat amb el que disposa l'article 14.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 32. ACTES I DOCUMENTS.
L'Ajuntament o l'ens supramunicipal delegat establirà els models d'actes i altres documents necessaris
per a la inspecció tributària municipal.
Article 33. ENTRADA I RECONEIXEMENT DE FINQUES.
Correspondrà a l'Alcaldessa o Presidenta de l'ens supramunicipal delegat i signar l'autorització escrita
a què es refereix l'apartat 2 de l'article 39 del Reglament General d'Inspecció Tributària.
Article 34. 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, sens 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.
Article 35. REMISSIÓ NORMATIVA.
Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció tributària municipal,
s'ajustarà al que estableix la Llei General Tributària, el Reglament General de la Inspecció de Tributs i
les altres normes que resultin d'aplicació, dins l'àmbit de les seves competències.
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Capítol V
RECAPTACIÓ
Secció 1ª. Normes Generals.
Article 36. DISPOSICIÓ GENERAL.
1. La gestió recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa encaminada a la
realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l'Ajuntament i dels seus
Organismes Autònoms.
2. Tota liquidació reglamentària notificada al subjecte passiu constitueix l'obligació de satisfer el
deute tributari.
Article 37. RÈGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA.
1. La recaptació municipal es regirà:
a) Per la Llei General Tributària i altres lleis de l'Estat reguladores de la mateixa, així com per les
disposicions dictades pel seu desenvolupament.
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic.
c) Pel present capítol d'aquesta Ordenança General.
2. En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament General de Recaptació.
Article 38. PERÍODES DE RECAPTACIÓ.
1. La recaptació es realitzarà en:
a) Període voluntari.
b) Període executiu.
2. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins els terminis
assenyalats en l’article 62 de la Llei 58/2003 General Tributària.
3. En període executiu, la recaptació s'efectuarà per via de constrenyiment sobre el patrimoni de
l'obligat que no hagi pagat el deute en període voluntari.
Article 39. ATRIBUCIONS.
1. La facultat recaptatòria, tant en període voluntari com en executiu, s'atribueix als òrgans
competents de l'Administració municipal, sens 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'Alcaldessa o Tinent d'Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la recaptació
municipal.
3. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris, en els termes
establerts en l'article 5è, apartat 3, del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
4. Cas de delegació de la facultat recaptatòria en un altre ens supramunicipal, les competències
abans esmentades s’atribuirien exclusivament als òrgans corresponents de l'ens delegat, dins els
límits i amb els termes de la delegació.
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5. Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin d'efectuar-se fora del
territori del respectiu ens local en relació a la recaptació, seran practicades pels òrgans
competents de la Generalitat, quan hagin de realitzar-se a Catalunya, i pels òrgans competents de
l'Estat quan hagin de realitzar-se fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.
6. La Presidenta de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives protecció i auxili
quan ho consideri necessari, pel normal exercici de les facultats recaptatòries.
Secció 2ª. Mitjans de pagament.
Article 40. FORMES DE PAGAMENT.
1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s'hauran 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 en algun dels
següents mitjans:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Diners de curs legal.
Xec ‘CONFORMATS’.
Transferència entitats financeres.
Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d'estalvis, mitjançant domiciliació bancària.
Gir postal o telegràfic.
Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat, utilitzant tècniques i mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, i 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; elegit un dels admesos,
l’import d’aquest ha de correspondre al total del deute.
Article 41. XECS.
1. Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament dels deutes en les condicions establertes en
el vigent Reglament General de Recaptació o normes complementàries i subsidiàries.
2. Els xecs hauran de ser nominatius i creuats a favor de l'ens recaptatori.
Article 42. TRANSFERÈNCIA ENTITATS FINANCERES.
Com a sistema regular d’ingrés a la Hisenda Municipal, els contribuents podran utilitzar les
transferències bancàries, la qual modalitat 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 recaptatòria.
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.
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d) Simultàniament a l'ordre de transferència l'ordre dels contribuents enviaran al servei de recaptació
municipal o de l'ens encarregat, les declaracions que calguin o la còpia de la liquidació notificada,
o la referència del rebut o rebuts que correspongui, expressant-hi la data de la transferència, el
seu import, l'entitat bancària utilitzada per a l'operació, o s'adjuntarà fotocòpia del resguard
justificatiu expedit per l'entitat financera mandatària. La tramesa de l'esmentada documentació es
realitzarà per correu administratiu o en altres 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 a què al·ludeix l'apartat b); 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), tornarà al contribuent la declaració amb la diligència de pagament o
l'exemplar de la notificació amb el document acreditatiu del seu pagament, en el que s'hi farà
constar que s'ha realitzat per transferència bancària.

g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principal del
deute, no queda eximit del recàrrec, les sancions i els ingressos en què hagi pogut
incórrer; l'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 què fos impossible identificar el concepte o conceptes tributaris,
bé per omissió de les dades establertes per error, bé per manca de tramesa dintre del termini de
les corresponents declaracions o notificacions, serà tornat al contribuent o a l'entitat expedidora.
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.

Article 43. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.
1. Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, aquests podran
domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d'Entitats Bancàries.
2. Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions:
a) Haurà de ser 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.
b) Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la domiciliació
bancària i l'òrgan recaptatori formularà el càrrec sens perjudici de tercers.
c) S'hauran de formalitzar en imprès establert per l'òrgan recaptador, en el qual 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 qual s'autoritza carregar el deute o deutes.
d) La domiciliació bancària s'adreçarà a l'entitat financera autoritzada segons el punt anterior i a
l'òrgan recaptatori corresponent.
3. 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 deutes i en els successius períodes, per a temps indefinit.
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4. La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a l'òrgan recaptatori
i a l'entitat bancària.
5. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d'estalvis en què s'hagin domiciliat no podrà
efectuar-se amb una antelació superior a 30 dies de la data en què finalitzi el període d’ingrés
voluntari.
Article 44. 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 la imposició del gir, han de trametre a l'Administració
recaptatòria la documentació a què es refereix l'article 42 d) anterior.
3. Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots els efectes realitzats en la data en què el
gir s'ha imposat.
Secció 3ª. Els justificants de pagament.
Article 45. JUSTIFICANTS DE PAGAMENT.
1. El qui pagui un deute municipal tindrà dret que se li lliuri un justificant del pagament realitzat.
2. Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que determina el
Reglament General de Recaptació vigent, sens perjudici que, l'Administració municipal, dins
l'àmbit de les seves competències, pugui establir-ne d'altres.
Secció 4ª. Garanties del pagament.
Article 46. GARANTIES DEL PAGAMENT.
1. Els crèdits a favor de la Hisenda municipal estan garantits en la forma que es determina al RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei
General Pressupostària, la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació.
Secció 5ª. Ajornaments i fraccionaments del pagament.
Article 47. NORMES GENERALS DELS FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS.
1. L'Administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes
tributaris i no tributaris.
2. Les formes, les condicions i els procediments per atorgar els ajornaments i fraccionaments seran
les que estableix el Reglament General de Recaptació vigent i les altres normes que siguin
d'aplicació.
3. En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per atorgar
ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l'Ajuntament,
llevat que en l'acord de delegació es disposi expressament una altra cosa.
4. No s’exigiran interessos de demora en els ajornaments, i fraccionaments sol·licitats en període
voluntari de deutes tributaris de venciment periòdic i notificació col·lectiva, i que el pagament
total es produeixi en els mateixos exercicis que s’han meritat.
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Article 48. COMPETÈNCIES.
1. Correspon a l'Alcaldessa atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes municipals, dins el
mateix exercici econòmic en què es concedeixin, sempre que el pla de disposició de Fons de la
Tresoreria ho permeti.
2. Correspon al Ple, que podrà delegar en la Junta de Govern Local, la facultat d'atorgar la resta
d'ajornaments o fraccionaments de deutes municipals.
Article 49. GARANTIES.
1. El peticionari de l'ajornament o fraccionament d'un deute haurà de constituir garantia en la forma
legalment establerta, tant a la Llei General Tributària com al Reglament General de Recaptació.
2. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà adoptar-se acord motivat d'ajornament o
fraccionament de deutes, sense presentació de cap garantia, quan el sol·licitant al·legui i justifiqui
la impossibilitat de prestar-la, en els termes establerts a l’article 82 de la Llei 58/2003 General
Tributària, i el Reglament General de Recaptació.
Secció 6ª. Altres formes d'extinció dels deutes.
Article 50. COMPENSACIÓ.
En la forma legalment establerta, correspondrà a l'òrgan competent de l'Administració local autoritzar
la compensació de deutes a favor de la Corporació que es trobin en fase de recaptació, tant voluntària
com executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari en els termes establerts als articles
71 al 73, de la Llei General Tributària.
Secció 7ª. Recaptació d’ingrés en voluntària.
Article 51. FORMES D’INGRÈS EN VOLUNTÀRIA.
Les formes d’ingrés en període voluntari poden ser:
a) Ingrés directe.
b) Ingrés periòdic per rebut.
Article 52. INGRÈS DIRECTE.
1. Són els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada; poden ser:
a)
b)
c)
d)

Ingrés a compte per dipòsit previ.
Per ingrés simultani a la declaració – liquidació.
Per ingrés simultani a l'inici de la prestació d'un servei o a la realització d'una activitat.
Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada.

2. El dipòsit previ tindrà el caràcter de a compte de la liquidació practicada per l'oficina gestora.
3. Tanmateix, quan una agrupació de contribuents hagi sol·licitat de l'Ajuntament el règim de
conveni, l’ingrés de les quotes previstes a les Ordenances municipals respectives seran a compte
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de la quota que es fixi en l'aprovació del conveni, i subsistirà l'obligació de presentar declaració, i,
si s'escau, l’ingrés dintre dels terminis assenyalats.
4. El cobrament per ingrés simultani es farà quan així ho disposi expressament l'ordenança
reguladora del tribut o la reglamentació objecte del deute.
Article 53. TERMINIS PER L’INGRÉS DIRECTE.
Llevat que la Llei o l'Ordenança Fiscal o Reglamentació corresponent en disposi un altre, el termini per
l’ingrés directe en període voluntari de les liquidacions de deutes notificades individualment serà el
següent:
a) Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació,
fins al dia 20 del mes següent o, si aquest és festiu, fins l'immediat hàbil posterior.
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins al dia 5 del segon mes posterior, o si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil posterior.
Article 54. INGRÈS PERIÒDIC PER REBUT.
1. Els deutes que es meriten periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que l'Ordenança Fiscal
corresponent disposi una altra cosa.
2. Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de conformitat amb el que preveu l'article 20 de
la present Ordenança.
3. Es publicaran els edictes corresponents en el BOP, s'exposaran en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i, si s'escau en l'ens supramunicipal delegat, que tindran els efectes de notificació
col·lectiva. Tanmateix, podran divulgar-se pels mitjans de comunicació que es considerin més
adients.
4. L'edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir, almenys:
a)
b)
c)
d)

El termini d’ingrés.
Les modalitats d’ingrés admeses.
El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament.
L'advertiment que, transcorregut el termini d’ingrés fixat, els rebuts seran exigits pel
procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos de demora i, si s'escau,
les costes que produeixin.

5. En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions individuals.
Article 55. TERMINIS D’INGRÈS PERIÒDIC PER REBUT.
1. Correspon a l'Alcaldia o òrgan a qui delegui, previ informe de la Tresoreria municipal, fixar
anualment el calendari del contribuent en el qual es determinaran tots els terminis d’ingrés
periòdic per rebut.
Article 56. CONSEQÜÈNCIES DEL NO PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI.
Una vegada finalitzat el període voluntari, els deutes pendents passaran al període executiu, que
s’inicia al dia següent del termini establert pel període voluntari.
Els recàrrecs del període executiu són de tres tipus:
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a) El recàrrec executiu, serà del 5% i s’aplicarà a la totalitat del deute no ingressat en període
voluntari, abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
b) El recàrrec de constrenyiment reduït, serà del 10% i s’aplicarà quan s’ingressi la totalitat del deute
no ingressat en període voluntari i es pagui el recàrrec abans d’acabar els terminis següents:
-

Quan la notificació de la providència de constrenyiment, es realitzi entre els dies 1 i 15 del
mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mateix mes, o si aquest no
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

-

Quan la notificació de la providència de constrenyiment, es realitzi entre els dies 16 i últim de
cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 5 del mes següent, o si
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

c) El recàrrec de constrenyiment ordinari, serà del 20% i serà aplicable, quan no es compleixin les
circumstàncies dels dos apartats precedents.
El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora, calculats des
del dia següent a la data en què hagi finalitzat el període de pagament en voluntari.
Mentre que amb els recàrrecs executius i de constrenyiment reduït no s’exigiran interessos de
demora.
Secció 8ª. Recaptació en via de constrenyiment.
Article 57. FACULTAT D’UTILITZAR LA VIA DE CONSTRENYIMENT.
L'Administració municipal o, si s'escau, l'Administració supramunicipal delegada, tindrà plena capacitat
per utilitzar la via administrativa de constrenyiment per a la recaptació executiva dels deutes de dret
públic a favor dels ens locals, ostentarà les prerrogatives establertes legalment per la Hisenda de
l'Estat i actuarà de conformitat amb els procediments administratius corresponents.
Article 58. TÍTOLS PER L’EXECUCIÓ.
1. Tindran el caràcter de títols acreditatius del crèdit, als efectes de despatxar l'execució per la via
administrativa de constrenyiment:
a) Les certificacions de descobert individuals o col·lectives, pels deutes d’ingrés directe vençuts i
pendents de cobrament.
b) Les certificacions de descobert col·lectives o relacions certificades de deutors, pels deutes
d’ingrés periòdic per rebut, que hagin quedat pendents de cobrament una vegada finalitzat el
període voluntari.
2. Els esmentats títols contindran les dades que determina el Reglament General de Recaptació, i
tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets
dels deutors/obligats tributaris.
Article 59. EXPEDICIÓ DE TÍTOLS.
1. Finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari, s'expediran els títols a què es refereix l'article
anterior, en els quals s'inclouran tots els deutes a favor de la Hisenda municipal que hagin quedat
pendents de cobrament.
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2. Correspon a la Intervenció municipal l'expedició de les certificacions de descobert dels deutes
d’ingrés directes pendents.
3. Correspon a la Recaptació municipal o, a la l’entitat supramunicipal delegada, expedir les
certificacions de descobert o relacions certificades de deutors/obligats tributaris dels deutes
d’ingrés periòdic per rebuts pendents.
Article 60. PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT.
1. La providència de constrenyiment inicia l'execució contra el patrimoni del deutor en virtut dels
títols a què es refereixen els articles anteriors.
2. L'òrgan competent per a dictar-la és la Tresoreria de l'ens que hagi assumit les facultats de
recaptació.
3. La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, d'acord amb el que s’estableix al
Reglament General de Recaptació o les normes que el substitueixin o el complementin.
4. En la providència de constrenyiment s’haurà d’advertir de les conseqüències de la falta de
pagament i conseqüent embargament dels seus béns.
Article 61. TERMINIS D’INGRÉS EN CONSTRENYIMENT.
1. El termini d’ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de constrenyiment
seran els següents:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació,
fins al dia 20 del mateix mes o, si aquest és festiu, fins l'immediat hàbil posterior.
b) Les notificacions entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació, fins al dia 5 del mes següent, o immediat hàbil posterior.
Article 62. CÀLCUL DE RECÀRREC, INTERESSOS I COSTOS.
El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i els costos que es derivin del procediment de
constrenyiment, es calcularan de conformitat amb el que disposen les normes que siguin d'aplicació, i,
junt amb l'import del principal, formaran part del deute.
Article 63. PROVIDÈNCIA D’EMBARGAMENT.
Transcorreguts els terminis assenyalats en els articles 55 i 61, sense haver-se efectuat l’ingrés
requerit, el Recaptador municipal, o de l'ens supramunicipal delegat, dictarà providència, ordenant
l'embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu judici, per cobrir l'import del principal del
deute i el recàrrec, els interessos i els costos que amb posterioritat a l'acte administratiu primitiu
s'hagin causat o es causin.
Article 64. EMBARGAMENT DE BÉNS.
1. Per a l’execució de l’embargament de béns i drets del deutors es seguirà l’ordre que estableix la
Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació o, si s’escau les normes que el
substitueixin o complementin.
2. L’embarg de béns i drets de l’obligat tributari haurà de cobrir en quantia suficient per:


L’import del deute no ingressat.
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Els interessos meritats o que es meritaran fins l’ingrés a la Hisenda Pública.
Els recàrrecs pel període executiu.
Els costos del procediment de constrenyiment.

3. A l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els medis utilitzats
per al seu cobrament, quan sigui necessari procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del
deutor, per deutes inferiors a 300,51€ solament s’ordenaran les actuacions d’embargament
següents:
a) Deutes d’import inferior a 30,05€
 Embargament de diner efectiu o de fons dipositats en comptes oberts en entitats de crèdit.
b) Deutes d’import comprès entre 30,05€ i 300,51€.
a) Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
b) Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini (menys de sis mesos).
c) Sous, salaris i pensions.
4. A l’efecte de determinar l’import a què es refereix l’apartat anterior, es computaran tots els deutes
d’un contribuent que resten pendents de pagament i sempre que s’hagués dictat providència
d’embargament.
5. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referents a l’apartat 2, sigui negatiu, es
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.
6. Quan l’import total del deute d’un contribuent sigui superior a 300,51€, es podrà ordenar
l’embargament dels béns i drets previstos en l’article 169 de la Llei General Tributària, preservant
l’ordre establert en l’esmentat precepte.
7. No obstant, el previst en el punt 5 quan s’hagués d’embargar un bé quin valor fos molt superior a
l’import del deute, es consultarà al Tresorer i s’actuarà tenint en compte les seves indicacions.
Article 65. ALIENACIÓ DE BÉNS EMBARGATS.
1. Es seguirà el que disposa la Llei general Tributària, el Reglament General de Recaptació vigent, o
les normes complementàries o substitutòries que s'estableixin.
2. Correspon al Tresorer de l'ens, que té assumides les facultats de recaptació, autoritzar la
subhasta, concurs o adjudicació directa dels béns embargats segons s’estableixi
reglamentàriament.
Article 66. AIXECAMENT DE L’EMBARGAMENT DE BÉNS.
1. Qualsevol moment abans de l'adjudicació dels béns els deutors podran alliberar els béns
embargats pagant la totalitat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec, els interessos i els
costos meritats fins al moment i els del procediment posterior.
2. Tanmateix, cobert l'import total del deute amb el producte de l'adjudicació de béns efectuats, si
s'escau, s'aixecarà l'embargament dels altres béns no alineats i es procedirà a posar a disposició
del deutor el saldo que resulti al seu favor.
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Secció 9ª. Crèdits incobrables.
Article 67. SITUACIÓ D’INSOLVÈNCIA.
1. Són crèdits incobrables aquells que no poden fer-se efectius en el procediment de la gestió de
recaptació per resultar fallits els obligats al pagament, i altres responsables si n’hi hagués, o per
haver-se realitzat, amb resultat negatiu, les actuacions previstes en aquesta mena d’expedients.
2. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, en tant no es rehabilitin dins el termini de prescripció. El
deute quedarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.
3. Si el Cap de recaptació conegués de la solvència sobrevinguda del deutor, proposarà la
rehabilitació del crèdit al Tresorer. Una vegada aprovada es registrarà informàticament.
4. Declarat fallit un deutor, els crèdits contra el mateix de venciment posterior seran donats de baixa
per referència a dita declaració, si no existissin altres obligats o responsables.
5. A efectes de declaració de crèdits incobrables, el Cap de la Unitat de Recaptació documentarà
degudament els expedients, formulant proposta que, amb la conformitat del Tresorer, es sotmetrà
a fiscalització de la Intervenció i aprovació de la Junta de Govern Local. En base a criteris
d’economia i eficàcia en la gestió de recaptació. Es detalla a continuació la documentació a
incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit incobrable, en funció de la quantia dels
mateixos.
Article 68. DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE.
1. Es seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament General de Recaptació, i les
altres normes aplicables.
2. Els expedient seran tramitats per l’Administració que tingui assumides les facultats de recaptació i
hauran de ser informats per Inspecció Tributària Municipal.
3. Correspon a l’òrgan competent de l’ens local que tingui atribuïda la gestió tributària, prèvia
fiscalització de la Intervenció, resoldre l’expedient.
4. En el cas que les facultats de gestió, inspecció, recaptació i revisió estiguin delegades en un altre
ens supramunicipal, correspondrà a aquest, resoldre l’expedient abans esmentat, però en tot cas,
haurà de constar-hi preceptivament l’informe de l’Ajuntament.
Article 69. CRITERIS A APLICAR EN LA FORMULACIÓ DE PROPOSTES DE DECLARACIÓ DE
CRÈDITS INCOBRABLES.
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de la legalitat del procediment amb el d’eficàcia
administrativa, es podran establir els requisits i condicions que hauran de verificar-se amb
caràcter previ a la proposta de declaració de crèdits incobrables.
2. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i característiques del deute.
Secció 10ª. Finalització de l'expedient de constrenyiment.
Article 70. FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT.
1. Quan el procediment esmentat en via de constrenyiment resultin saldats els dèbits perseguits en
el seu import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà ultimat l'expedient.
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2. Quan l'import obtingut sigui insuficient s'aplicarà el que disposa el Reglament General de
Recaptació.
3. Quan es declarin els dèbits totalment o parcialment incobrables, un cop declarats fallits, tots els
obligats al pagament.
4. En el cas de declaració de crèdit incobrable, el procediment de constrenyiment es reprendrà dins
el termini de prescripció, quan es tingui coneixement de la solvència d’algun obligat al pagament.
Disposició Addicional.
1. De conformitat amb el que disposen els articles 7 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 46 de la Llei d'Organització Comarcal de
Catalunya, l'Ajuntament podrà delegar en la Comarca llurs facultats tributàries de gestió,
inspecció, recaptació i revisió, sens perjudici de les delegacions i altres fórmules de col·laboració
que pot també establir amb d'altres administracions públiques.
2. Correspon al Ple adoptar l'acord de delegació, que haurà de fixar l'abast i contingut d'aquesta.
3. Acceptada la delegació per part de l'ens supramunicipal delegat en farà pública, mitjançant
edictes que es publicaran en el BOP i en el DOGC, per a general coneixement.
Per l'exercici de les facultats delegades haurà d'ajustar-se als procediments, tràmits i mesures en
general jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributària que estableix el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i supletòriament la Llei General Tributària, l'Ordenança Fiscal
General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l'ens delegat i supletòriament la present Ordenança,
endemés de les normes reglamentàries que siguin d'aplicació.
Disposició Final.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació Municipal, entrarà en vigor el dia següent
al de la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació, o la seva derogació
expressa.
DILIGÈNCIA.
Aquesta ordenança, en la seva redacció actual, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en data 23
d’octubre de 2004.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1. FONAMENT LEGAL:
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació als
4.b i 5.e.c de la llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 6.1 i 8.1
a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i el 15 i següents del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicades a aquest municipi, a
l’impost sobre Béns Immobles, previst en els articles del 60 al 77 del RD Legislatiu 2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE:
1. El fet imposable de l’impost sobre béns immobles està constituït per 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 que es
trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització d’un fet imposable dels apartats anteriors pel seu ordre determinarà la no subjecció
de l’immoble a les restants.
3. La consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de
característiques especials està definida a les normes reguladores del cadastre.
Article 3. SUBJECTE PASSIU:
1. Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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 varis concessionaris sobre un mateix immoble de característiques
especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el cànon mes gran.
2. Lo disposat a l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de
repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú. Els Ajuntaments
repercutiran la totalitat de la quota líquida de l’impost als que, no reunint la condició de subjectes
passius del mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials .
Així mateix el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els demés concessionaris la part de
la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cadascun
d’ells.
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa de la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable d’aquest impost , els béns immobles objecte d’aquest dret quedaran afectats al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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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 transmet.
Respondran solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives
participacions les corporacions o cotitulars de les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria si figuren inscrits com a tal al cadastre
immobiliari. De no figurar inscrits la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.
Article 4. NO SUBJECCIÓ:
No estaran subjectes a aquest impost els béns detallats a l’apartat 5, de l’article 61 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5. EXEMPCIONS:
1. Estaran exempts béns immobles detallats a l’article 62.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que va aprovar el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Estaran exempts, prèvia sol·licitud els béns immobles detallats a l’article 62.2 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
3. Estaran exempts, prèvia sol·licitud, els béns de que siguin titulars els centres sanitaris de
titularitat pública directament afectats al compliment dels seus fins específics.
4. Estaran exempts els béns de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 4,20€.
5. Estaran exempts els béns de naturalesa rústica, en el cas que per a cada subjecte passiu la seva
quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a
9,40€.
Article 6. BASE IMPOSABLE:
La base imposable de l’impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es
determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme a allò disposat a les normes
reguladores del cadastre Immobiliari.
Article 7. BASE LIQUIDABLE:
La base liquidable serà el resultat de practicar a la base imposable les reduccions a què es refereixen
els articles del 67 al 70, del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 8. TIPUS DE GRAVAMEN I QÜOTA:
1. Els tipus de gravamen generals aplicables al municipi seran els següents:
a)
b)
c)
2.

Quan es tracti de béns immobles de naturalesa rústega el: 0,72%.
Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el: 0,65%.
Quan es tracti de béns immobles de característiques especials el: 0,65%.

La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen definit en
l’apartat anterior.
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3.

S’estableix un recàrrec del 40% sobre la quota líquida dels béns immobles urbans d’ús
residencial, desocupats amb caràcter permanent, que s’aplicarà d’acord amb el que disposa el
paràgraf tercer de l’apartat 4 de l’article 72 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. Aquest recàrrec que s’exigirà als subjectes passius del tribut, i al qual resultaran
aplicables, en allò no previst en aquest paràgraf les disposicions reguladores del mateix, es
meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’Ajuntament un cop constatada la
desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte administratiu pel qual aquesta es declari. Les
condicions per les quals es considerarà desocupat un immoble amb caràcter permanent, s’han de
desenvolupar reglamentàriament, i seran les que s’aplicaran per l’Ajuntament a l’hora de liquidar
el recàrrec indicat.

Article 9. BONIFICACIONS:
A) Es concediran les següents bonificacions:
1. Es concedirà una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost, prèvia sol·licitud dels
interessats i abans del inici de les obres corresponents, als 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
d’immobilitzat. Per tal de beneficiar-se d’aquesta bonificació caldrà que s’aporti la següent
documentació:




Còpia de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Certificat d’un tècnic competent, que acrediti l’inici de les obres.
Certificat de l’interessat acreditatiu de no figurar aquests béns al seu immobilitzat.

2. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra als béns immobles VPO, i/o
equiparats segons normativa de les CCAA, prèvia sol·licitud dels interessats abans de
l’atorgament de la qualificació definitiva i pel període de tres anys de durada des de la data de
sol·licitud.
Aquesta sol·licitud serà incompatible amb l’anterior.
3. Es concedirà una bonificació del 95% a la quota íntegra i en el seu cas del recàrrec previst a
l’article 73.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, als béns rústics de cooperatives agràries i explotació
comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei 20/90 de Règim Fiscal de les
Cooperatives.
4. Es concedirà una bonificació als subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent,
ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost,
consistent en el 40% de la quota íntegra, sempre i quan l’immoble tingui un valor cadastral
inferior a 60.000,00€ i constitueixi l’habitatge habitual de la família i de tots els seus membres.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu i de tots el
membres de la unitat familiar en el padró municipal d’habitants.
Aquest percentatge inicial del 40% s’incrementarà en un 5% per a cada membre addicional a
la condició de família nombrosa, segons els criteris establerts per la Generalitat de Catalunya.
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i té una vigència anual, i serà compatible amb
d’altres beneficis fiscals.
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5. Es concedirà, durant els cinc anys següents a la instal·lació de captadors tèrmics solars en
habitatges, sempre que aquella sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla
General, una bonificació anual equivalent al 25% a la quota íntegra, de l´import de l’impost
sobre béns immobles corresponent a l´habitatge en el que es faci la instal·lació. Per tal de
gaudir de l´esmentada bonificació s´haurà d´aportar certificació de l´Institut Català de
l´Energia (ICAEN) segons el qual la instal·lació de captació solar s´ha efectuat segons les
seves directrius i que podrà cobrir el 60% de la demanda energètica total anual per a aigua
calenta sanitària de l’habitatge. Aquesta bonificació és compatible amb d´altres beneficis
fiscals.
NOTES COMUNS ALS BENEFICIS FISCALS
1. Tots els beneficis fiscals actualment reconeguts, prèvia petició de l’interessat, es mantindran
sense necessitat d’efectuar una nova petició.
2. Els beneficis fiscals els quals el seu suport legal desaparegui, es mantindran fins a la fi del període
reconegut amb la normativa anterior.
3. En el supòsit que es doni la confluència de múltiples bonificacions, es concedirà una bonificació
màxima del 75%, en la quota íntegra.
4. 4.Caldrà sol·licitar totes aquestes bonificacions, dins els quinze primers dies hàbils de meritament
de l’impost.
Article 10. MERITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU:
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, que es produeixen en els béns immobles inclosa la
modificació de titularitat, tenen efectivitat a partir de l’any següent a aquell en què es produeixen.
Article 11. LIQUIDACIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ:
1. Correspon a l’Ajuntament, sens perjudici de les delegacions que expressament pugui efectuar al
Consell Comarcal o a la Diputació Provincial, la liquidació i la recaptació de l’impost.
2. La liquidació comprèn la determinació dels deutes tributaris i l’emissió dels documents de
cobrament.
3. L’acte liquidatori serà aprovat per l’òrgan competent i la notificació als contribuents es portarà a
terme de forma col·lectiva, mitjançant edictes de l’Ajuntament i, en el seu cas de l’ens delegat.
4. Sens perjudici de les delegacions que pugui efectuar, correspon a l’Ajuntament la recaptació
voluntària i executiva de l’impost.
5. Correspon a l’Ajuntament la resolució dels expedients d’ingressos indeguts.
6. La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes esmentats en els apartats precedents
d’aquest article, així com l’assistència de la informació al contribuent referida a aquestes matèries
correspon a l’Ajuntament o a l’ens supramunicipal en qui les hagi delegat.
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7. Sens perjudici de les fórmules de col·laboració que s’estableixen la inspecció d’aquest impost es
portarà a terme pels òrgans competents de l’Administració de l’Estat.

Article 12. AFECCIÓ DE BÉNS:
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets a què es refereixen els articles
2on. i 3er. de la present Ordenança, els béns immobles objecte dels referits drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat dels deutes tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost, en els termes
previstos en l’article 41 de la Llei General Tributària.
Article 13. INFRACCIONS I SANCIONS:
Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària, les normes que regeixen, complementen
i desenvolupen el present impost i l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.
Article 14. 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 desenvolupin i complementin.
Disposicions transitòries.
Primera: Respecte a l’aplicació transitòria en aquest impost de beneficis fiscals atorgats als impostos
que substitueix s’aplicarà el que estableixen els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria 3ª. de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Segona: Fins que no es procedeixi a la fixació dels valors cadastrals d’acord amb el què preveu l'article
6è de la present Ordenança, s’aplicarà el que disposa l’apartat 1 de la disposició transitòria 2ª de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal ha quedat definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2013,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 31 de desembre de 2013. Regirà a
partir de l’1 de gener de 2014 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1. FONAMENT LEGAL:
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara d'allò que disposa l'article 106 en relació als 4.b) i
5.E.c) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a)
de la llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim Local de Catalunya; 15 i següents del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicades a aquest municipi, a
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, previst en els articles del 92 al 99 del RD Legislatiu
2/2004.
Article 2. 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 sia la seva classe i categoria, que
tinguin el domicili del seu permís de circulació en aquest terme municipal.
Es consideraran vehicles aptes per a la circulació tots els que siguin matriculats en els registres públics
corresponents i mentre no siguin donats de baixa dels mateixos. Als efectes d'aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS:
Són subjectes passius de l'impost en aquest municipi, les persones físiques, les jurídiques i els ens als
que es refereix l'article 35.4, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom dels
quals consti el permís de circulació.
Article 4. NO SUBJECCIONS, EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
1.

Estaran exempts d’aquest impost tots els vehicles detallats a l’article 93.1 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.

En el supòsit de l’exempció per a vehicles per a persones de mobilitat reduïda contemplada a la
lletra e) de l’article abans esmentat caldrà justificar a l’Ajuntament, prèviament, mitjançant
certificat de minusvàlua emès per una autoritat competent aquest extrem per part de l’interessat.

3.

Es concedirà una bonificació corresponent al 50% de la quota en tots els vehicles la tipologia del
motor dels quals sigui elèctric o híbrids.

4.

Gaudiran d’una bonificació de fins el 100% pels vehicles històrics o aquells que tinguin una
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, o si
aquesta no es conegués, prenent com a tal la de la seva primera matriculació, o bé, en el seu
defecte la data en què el model de vehicle en qüestió es va deixar de fabricar.
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Per gaudir de la bonificació s’haurà de presentar sol·licitud que justifiqui els requisits necessaris, i
a més a més caldrà acompanyar la següent documentació:
 Fotocòpia permís de circulació.
 Targeta tècnica del vehicle.
Article 5. QUOTA:
a)

Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, s’incrementaran per aplicació sobre les mateixes del coeficient municipal de l’1,91
(arrodonit a múltiples de 0,10 cèntims d’euro i divisibles per 4, a efectes de prorrateig trimestral,
si és el cas).

b)

Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicable en aquest
municipi serà el següent:
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CONCEPTE

QUOTA 2014 QUOTA TRIMESTRAL

A) TURISMES
-

De
De
De
De
De

menys de 8 CV
8 a 11,99CV
12 a 15,99CV
16 a 19,99CV
més de 20CV

24,40
65,20
137,20
169,20
213,60

6,10
16,30
34,30
42,30
53,40

159,20
228,00
285,20

39,80
57,00
71,30

81,20
159,20
228,00
285,20

20,30
39,80
57,00
71,30

33,60
52,80
158,80

8,40
13,20
39,70

33,60
52,80
158,80

8,40
13,20
39,70

8,40
8,40
14,80
28,40
57,60
116,00

2,10
2,10
3,70
7,10
14,40
29,00

B) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
C) CAMIONS
-

De
De
De
De

menys de 1.000Kg de càrrega útil
1.000 a 2.999Kg de càrrega útil
3.000 a 9.999Kg de càrrega útil
més de 10.000Kg de càrrega útil

D) TRACTORS
- De menys de 16CV
- De 16 a 25CV
- De més de 25CV
E) REMOLCS
- De 750 a 1.000Kg de càrrega útil
- De 1.000Kg a 2.999Kg de càrrega útil
- De més de 3.000Kg de càrrega útil
F) ALTRES VEHICLES
-

Ciclomotors
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes

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

Article 6. MERITAMENT:
L'impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat el cas de primera adquisició dels vehicles
que es merita el dia en què es produeixi l'adquisició.
Article 7. 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 any serà el dels trimestres naturals,
comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeixi l'adquisició del vehicle.
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b)

Baixa definitiva del vehicle. El període impositiu de l'exercici en què es produeixi la baixa
definitiva del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de
l'impost fins a l'últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa.

Article 8. GESTIÓ:
1.

S'estableix el règim d'autoliquidació de l'impost en els casos de primera adquisició o baixa del
vehicle.
En aquests casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració – liquidació,
segons el model establert per l'Ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles
per la liquidació de l'impost així com la identificació precisa del vehicle i a autoliquidar l'impost
abans de sol·licitar la matriculació, la certificació d’aptitud per a circular o la baixa definitiva d'un
vehicle a la Prefectura provincial de Trànsit.
La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta o de baixa de vehicles si no s'acredita
prèviament el pagament de l'impost mitjançant la corresponent autoliquidació.
L'autoliquidació tindrà el caràcter de provisional, subjecte a comprovació per part de
l'Administració municipal.

2.

A excepció dels casos previstos a l'article anterior el pagament i la notificació de les quotes
anuals es realitzarà dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró fiscal, que estarà format
per tots els vehicles d'aquest municipi subjectes a l'impost.
Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícula es produiran per la presentació de la
declaració – liquidació de primera adquisició, per la declaració -en el model d'imprès que
determini l'Ajuntament- de les transmissions o canvis de domicili en el permís de circulació del
vehicle, per la presentació de la declaració – liquidació de baixa. Tots aquests documents hauran
de ser validats per la Prefectura de Trànsit que correspongui.
3. El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament degudament validada.
4. En el cas de baixa definitiva del vehicle el subjecte passiu podrà sol·licitar l'anul·lació del rebut
corresponent a l'any en què es produeixi la baixa i si s'escau, la devolució de l'import pagat. Per
sol·licitar la devolució de l'ajuntament caldrà que l'interessat acrediti la baixa efectiva del vehicle i
l'autoliquidació de la quota prorratejada.
Article 9. 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 i
Inspecció Tributària.
Article 10. 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.
Les persones o ens que a la data de començament d'aplicació del present impost gaudeixin de
qualsevol classe de benefici fiscal en l'impost sobre circulació de vehicles, continuaran disfrutant-los
en aquest, fins a la data d'extinció dels esmentats beneficis i, en el cas que no tinguessin fixat un
termini, fins el 31 de desembre de 1992.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1. FONAMENT LEGAL:
La present ordenança fiscal s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 en relació als 4.b ) i
5.e.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i següents del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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 en els articles 100 a 103 del RD Legislatiu
2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE:
Consisteix el fet imposable de l'impost, l'execució dins d'aquest terme municipal, de qualsevol
construcció instal·lació o obra, per la que sigui necessària l'obtenció de llicència municipal d'obres, o
urbanística, s'hagi obtingut o no. Neix el fet imposable amb l'inici de les obres, construccions o
instal·lacions.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS:
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques, les jurídiques els ens als que es refereix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:
1. A títol de contribuent:
a) Els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o
obres, sempre que siguin també titulars o propietaris de les obres.
b) Els titulars o propietaris de les construccions, instal·lacions o obres quan no siguin propietaris
de l'immoble sobre el que es realitzen.
2. A títol de substitut del contribuent. Els que sol·licitin les llicències municipals, o facin les
construccions, les instal·lacions o les obres sense llicència, sempre que no siguin els contribuents.
Article 4. EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS:
1. En general no es concediran altres beneficis fiscals, que els expressament previstos en la
normativa legal aplicable a aquest impost.
2. No obstant lo previst en l’apartat anterior es concediran les següents bonificacions a la quota:
a) En les obres majors, de rehabilitació i reforma que millorin les condicions d’habitabilitat: el
10%.
b) En les obres de reformes interiors que milloren les condicions d’habilitat: el 90%.
Article 5. BASE IMPOSABLE:
El cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres.
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Article 6. BASE LIQUIDABLE:
És la mateixa base imposable tenint en compte, si s'escau, els beneficis fiscals aplicades.
1. Base liquidable provisional: És el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, objecte de
la llicència, i presentat per l'interessat, sempre que estigui degudament visat pel col·legi
professional corresponent; d'altre banda serà determinada pel tècnic municipal a la vista del
projecte, o de l'import presumible de les obres a realitzar.
2. Base liquidable definitiva: Es determinarà una vegada s'acabin les obres o al 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 pel
subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.
Article 7. QÜOTA TRIBUTÀRIA:
a)
b)

La quota de l’Impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,60%.

Article 8. 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.
Article 9. PERÍODE IMPOSITIU:
1.

Es el d'execució de l'obra, o sigui el període que va des del començament fins a l'acabament de
les construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que s'han de comunicar a
l'Administració municipal.

2.

Es considera com a data de finalització de les obres:
a)
b)
c)
c)

La data d'acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la certificació de
final d'obra.
La data de termini de la llicència urbanística o d'obres.
La data de sol·licitud de la llicència de primera utilització o d'utilització efectiva de la
construcció, instal·lació o obra.
La data del desestiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència municipal.

3.

En el cas de desestiment de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part executada, en
la forma prevista en l'article següent.

4.

En el cas que es reprenguin les obres a les que s'havia desistit o deixat caducar la llicència
municipal, s'haurà de procedir d’acord amb el que es preveu en l'apartat 2 de l'article següent,
per la part de construccions, obres i instal·lacions que restin per executar, amb l'aplicació del cost
actualitzat i el tipus de gravamen vigents en la nova data de meritació, que serà la de reinici de
les obres.

Article 10. RÈGIM DE DECLARACIÓ, AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÈS:
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 la liquidació
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del mateix així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o immoble on es realitzin o
s'hagi d'efectuar la construcció, obra o instal·lació, bé sigui amb la documentació per sol·licitar la
llicència, o independentment, abans o dintre el mes de començades les obres.
3. Acabades les obres s'haurà de comunicar a l'Administració municipal junt 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.
Article 11. INFRACCIONS I SANCIONS:
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les declaracions
liquidacions al començament i a l'acabament de les obres, el que aquestes resultin incorrectes, i el no
fer l’ingrés dintre el termini d'un mes d'haver començat les obres.
Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària, i l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció Tributària.
Article 12. 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 Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Capítol I. Fet imposable
Article 1. FET IMPOSABLE.
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de
naturalesa urbana i que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la propietat per
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del
domini, sobre els béns esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a)
b)
c)
d)
e)

Negoci jurídic mortis causa.
Declaració formal d'hereus ab instestato.
Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública.
Expropiació forçosa.

Article 2. NATURALESA.
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbans el sòl urbà, el susceptible d'urbanització,
l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què s'aprovi un Programa
d'Actuació Urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat vorades a
les voreres i que comptin a més, amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament
d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa
urbana.
Article 3. NO SUBJECCIÓ.
No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la
consideració de rústics als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
Capítol II. Exempcions
Article 4. EXEMPCIONS OBJECTIVES.
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pel cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que
es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges en
pagament dels seus havers comuns.
b) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges a favor dels fills com a conseqüència del
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.
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Article 5. EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de
subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) La Comunitat Autònoma de Catalunya, la província de Girona, i els organismes autònoms de
caràcter administratiu de totes les entitats esmentades.
c) El municipi de Vila-sacra i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més
dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
d) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constituïdes d'acord
amb el que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d'agost.
f) Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en tractats o
convenis internacionals.
g) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.
h) La Creu Roja Espanyola.
Capítol III. Subjectes passius
Article 6. SUBJECTES PASSIUS.
Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol lucratiu, el qui adquireix el terreny o el qui en favor del qual es
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol onerós, el qui transmet el terreny o la persona que constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti.
Capítol IV. Base imposable
Article 7. BASE IMPOSABLE. DEFINICIÓ GENERAL.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys
de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat al llarg d'un
període màxim de vint anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, hom aplicarà
sobre el valor del terreny en el moment del meritament, el percentatge que correspongui, en
funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat aquest increment.
3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d'anys
expressat en l'apartat 2 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:
Període de temps

Percentatge anual per determinar l’increment de valor

a) d´1 a 5 anys
b) Fins a 10 anys
c) Fins a 15 anys
d) Fins a 20 anys

3,1%
2,8%
2,7%
2,7%
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Article 8. PERÍODES DE TEMPS.
Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, hom prendrà
només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es
tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu sobre aquest
i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'any.
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.
Article 9. VALOR DEL TERRENY.
En les transmissions de terreny de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps
d'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment als efectes de l'Impost sobre
Béns Immobles.
Article 10. GESTIÓ DE L’IMPOST.
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article
anterior que representi, quant al mateix, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles
següents:
A)

En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per cent del
valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent
d'aquest valor cadastral.

B)

Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys, serà
equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 per
cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor cadastral
esmentat.

C)

Si l’usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta
anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició
resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.

D)

Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres
A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta
transmissió.

E)

Quant es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor
cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat segons les regles anteriors.

F)

El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 per cent del valor cadastral
dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració
dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

G)

En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets de gaudi limitatius del domini, diferents
dels que estan enumerats en les lletres A), B), C), D), i F) d'aquest article i en el següent, es
considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest impost:
a)
b)

El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la
capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.
Aquest darrer, si aquell fos menor.
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Article 11. CÀLCULS DE DRETS.
En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del
dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el
percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, en relació al
mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que en
resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s'han de construir en
alçada o en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s'han construït.
Article 12. EXPROPIACIÓ FORÇOSA.
En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just
que correspongui al valor del terreny.
Capítol V. Deute tributari
Secció primera. Quota tributària
Article 13. QUOTA.
La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base liquidable el tipus del 26,65%.
Secció segona. Bonificacions en la quota
Article 14. BONIFICACIONS.
a) Gaudiran d'una bonificació de fins el 99 per cent les quotes que s'acreditin en les transmissions
que es realitzin amb les operacions de fusió o escissió d'empreses a què es refereix la Llei
76/1980, de 26 de desembre, sempre que així ho acordi l'Ajuntament.
Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació esmentada, fossin alienats dintre
dels cinc anys següents a la data de fusió o escissió, l'import d'aquesta bonificació s'haurà de
pagar a l'Ajuntament corresponent, i això sense perjudici del pagament de l'impost que s'hagi de
pagar per l'esmentada alienació.
Aquesta obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a conseqüència de
l'operació de difusió o escissió.
b) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost en les transmissions lucratives, per
causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptats en les
següents condicions:
1. El valor del terreny o dret real, el valor del qual sigui inferior a 3.005,06€, a la data de
meritament de la transmissió.
2. El bé o dret transmès constitueixi o faci referència a l’habitatge habitual del transmetent.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, caldrà que es sol·liciti a l’Ajuntament, tot i aportant la
següent documentació:
a) Instància – sol·licitud.
b) Detall dels requisits concrets necessaris per a l’atorgament de la bonificació (certificat de
residència al bé, o dret transmès, etc.)
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c) Certificació d’estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals i deutes amb
l’Ajuntament.
Les sol·licituds informades pels tècnics corresponents de l’Ajuntament hauran d’estar concedides
explícitament.
Capítol VI. Meritament
Article 15. MERITAMENT.
1.

L'impost es merita:
a)
b)

2.

Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa
de mort, en la data de la transmissió.
Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a)
b)

En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es
tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la
del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant.

Article 16.
1.

2.
3.

Quan es declari o es reconegui judicial o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la
rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la
devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes
lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma,
entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar
les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el
contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarava per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap
devolució.
Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació.Com a tal mutu
acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.
En els actes o contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà
d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es
liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir que l'impost
s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna,
segons la regla de l'apartat 1 anterior.
Capítol VII. Gestió de l'impost
Secció primera. Obligacions materials i formals

Article 17.
1.

Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una declaració
segons el model que aquest ha determinat, on s'hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
40

2.

Aquesta liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es
produeixi el meritament de l'impost:
a)
b)

3.

Quan es tracti d'actes inter vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un
any a sol·licitud del subjecte passiu.

A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que originen
la imposició.

Article 18.
Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant el termini
d’ingrés i els recursos corresponents.
Article 19.
Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, també estan obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes
passius:
a)
b)

En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 6è d'aquesta ordenança, sempre que
s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el
dret real de què es tracti.
En els supòsits contemplats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor de la
qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

Article 20.
Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents que han autoritzat en el trimestre
anterior, i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la
realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També
estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius
dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i
legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de
col·laboració establert en la Llei General Tributària.
Secció segona. Inspecció i recaptació
Article 21.
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei General
Tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament.
Secció tercera. Infraccions i sancions
Article 22.
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i la desenvolupen.
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Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Capítol I. Disposició General
Article 1. FONAMENT LEGAL.
D'acord amb allò que preveuen els articles 78 a 91 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Capítol II. Fet Imposable
Article 2. FET IMPOSABLE.
1. El fet imposable de l'impost està constituït pel simple exercici en el municipi, d'activitats
empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat o no especificades
en les tarifes de l'impost.
2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració d'activitats empresarials les activitats descrites
a l'article 78.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Capítol III. Exempcions
Article 3. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
1. Estaran exempts d’aquest impost els subjectes passius detallats a l’article 82 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb les
condicions establertes en la normativa actualment vigent, apartats del 2 al 4 de l’esmentat article,
no obstant això estaran obligats a presentar declaració d’alta a la matrícula del impost.
2. Sobre la quota íntegra de l’impost s’aplicaran aquelles bonificacions obligatòries establertes a
l’apartat 1 de l’article 88 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
NOTA:
Es respectaran totes aquelles altres bonificacions actualment en vigor, sempre i quan els seus límits
màxims respectin la normativa actualment en vigor desprès de l’entrada en vigor de la llei 51/2002.
Capítol IV. Subjectes passius i responsables
Article 4. SUBJECTES PASSIUS.
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa
referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària, sempre que
realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
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Article 5. RESPONSABLES.
1. En els supòsits de transmissió per qualsevol causa de les explotacions i establiments mercantils
que tinguin per objecte l'exercici d'activitats econòmiques gravades per aquest impost, el nou
titular serà responsable solidari dels deutes liquidats o pendents de liquidació, acreditats per
l'esmentat tribut.
2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
Capítol V. Quota.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA.
1. Sobre les quotes fixades en les tarifes del impost s’aplicarà en tot cas un coeficient de ponderació,
determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu i segons el quadre
establert a l’article 86 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
2. Sobre les quotes resultants de l’aplicació del coeficient esmentat en l’apartat anterior s’estableixen
els següents coeficients de situació, per la ubicació del local on radiqui l’activitat, segons el
següent escalat:
a) Situats en carrers qualificats de 1ª categoria: 1,78.
a.1) Hi ha un carrer de 1ª categoria que és: l’antiga C-260.
b) Situats en carrers qualificats de 2ª categoria: 1,62.
b.1) Són carrers de 2ª categoria, tota la resta de carrers del municipi que no estan inclosos en
els de 1ª categoria.
Capítol VI. Gestió de l'impost
Article 7. PERÍODE IMPOSABLE.
1. El període imposable coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta,
que serà el període comprès entre la data d'inici de l'activitat i el termini de l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran irreductibles, llevat de
les declaracions d'alta en què el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, cas en el
que les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin a la
finalització de l'any incloent-hi el de l'inici de l'exercici de l'activitat.
3. Quan es tracti d'espectacles que tinguin establertes les quotes per actuacions aïllades, el
meritament es produeix per a la realització de cada actuació, havent-se de presentar les
corresponents declaracions en la forma que s'estableixi reglamentàriament.
Article 8. COMPETÈNCIES.
1. És competència de l'Ajuntament la realització de les següents funcions de gestió tributària de
l'impost:
a) La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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b) La concessió i denegació d'exempcions.
c) La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra els actes i actuacions de
gestió tributària a què fa referència els apartats anteriors.
d) Les actuacions que tinguin per objecte l'assistència i informació al contribuent en relació a les
matèries compreses en els apartats anteriors.
2. La concessió i denegació d'exempcions requerirà, en qualsevol cas, informe tècnic previ de l'òrgan
competent de l'Administració Tributària de l'Estat amb posterior trasllat a aquesta de la resolució
que s'adopti.
Article 9. PADRÓ FISCAL.
1. El padró fiscal constarà a més de les dades censals de la matrícula: el coeficient de ponderació, el
coeficient de situació, la quota municipal resultant de l'aplicació de les tarifes, el recàrrec
provincial i el deute tributari.
2. Finalitzada l'exposició pública del padró, s'iniciarà el període voluntari de cobrament, dins els
terminis que s'assenyalin a l'edicte de cobrament corresponent a cada exercici.
Capítol VII. Inspecció
Article 10. INSPECCIÓ.
La inspecció es realitzarà d'acord amb el que preveuen la Llei General Tributària, les normes que la
desenvolupen i l'Ordenança General d'Inspecció, sense perjudici dels convenis de col·laboració que
signi l'Ajuntament de Vila-sacra amb d'altres entitats o organismes de l'Administració.
Capítol VIII. Recursos administratius
Article 11.
Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats podran formular
recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d'un mes a comptar a partir del dia
següent de la notificació expressa o de l'exposició pública del padró corresponent.
Disposicions addicionals
1. A partir del dia 1 de gener de 1992 varen quedar suprimits tots els beneficis fiscals que, en relació
a l'impost, estiguin establerts, de forma genèrica o específica, en qualsevol disposició que no sigui
de Règim Local.
2. Remissió normativa: en tot allò que no prevegi aquesta Ordenança, s'aplicarà de manera
supletòria el RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos Municipals de
Dret públic, la Llei General Tributària i les normes i disposicions que les desenvolupin o
complementin.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 al 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del
RD Legislatiu 2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE.
1.

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi d'expedients de què
entengui l'administració o les autoritats municipals.

2.

A aquestes efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

3.

La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no
estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions
municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats
de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini
públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament
exigeixi un preu públic.

Article 3. SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la
tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4. RESPONSABLES.
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5. EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:
1. Haver estat declarats pobres per precepte legal.
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2. Estar inscrits en el padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte,
precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.
Article 6. QÜOTA TRIBUTÀRIA
1.

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa
dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article
següent.

2.

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

3.

Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per
cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin el meritament.

Article 7. TARIFA.
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs.
EPÍGRAF

CONCEPTE

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Certificacions d'empadronament
Certificacions de convivència i residència
Declaracions jurades, compareixences i autoritzacions paternes
Certificacions d'acords municipals
Certificacions de nomenclatura i numeració de preus urbans enclavats
en el terme municipal
Altres certificacions no tarifades
Validació de documents i poders i legitimació de personalitat
Informacions testificals
Visat de documents que no estiguin expressament tarifats (per
cadascún)
Fotocòpies: Per cada foli o DIN
2.10.1- DIN A-4
2.10.2- DIN A-3
Per cada expedient de declaració de ruïna
Per cada certificació en matèria d'urbanisme sol·licitada a instància de
part
Per cada informe sobre la qualificació urbanística de terrenys sol·licitat
a instància de part
Per cada informe tècnic sobre la concessió d'instal·lació de rètols i
mostres
Per cada expedient de l'Increment sobre el Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana
Per concessió de llicències d'autotaxis
Per canvi de titularitat de la llicència d'autotaxi

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
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QUOTA
2014
1,80
1,80
4,30
4,30
4,50
4,30
8,30
4,30
1,10
1,10
0,30
0,40
135,60
12,40
8,20
12,40
14,40
98,30
98,30

Article 8. BONIFICACIONS DE LA QUOTA.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa
d'aquesta taxa.
Article 9. ACREDITAMENT.
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.

2.

En els casos a què fa referència el numero 2 de l'article 2n, el meritament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï
sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.

Article 10. DECLARACIÓ I INGRÉS.
1.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit
a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos en el
cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.

2.

Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es
podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà a l'interessat per a que,
en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest
termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.

3.

Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de jurats o
tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha satisfet la
quota tributària corresponent.

Article 11. 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 l'article 178 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2011,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2011, regirà a
partir de l´1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 1. FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 al 19 del RD Legislatiu, 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RD
Legislatiu 2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE.
1.

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que
tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 178 de la Llei
sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, Text Refós aprovat per Reial Decret 1346/1976, de 9
d'abril, i que s'hagin de realitzar en el terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques,
d'edificació i policia previstes en l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla General d'Ordenació Urbana
d'aquest municipi.

2.

No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació que es
realitzin en l'interior dels habitatges.

Article 3. SUBJECTE PASSIU.
1.

Són contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, en
el seu cas, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s'
executin les obres.

2.

Tindran la consideració de subjectes passius en qualitat de substituts del contribuent els
constructors i els contractistes de les obres, i en general les persones que sol·licitin la llicència
urbanística.

Article 4. RESPONSABLES.
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l' abast
que assenyala l’article 43 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5. BASE IMPOSABLE.
1.

Constitueix la base imposable de la taxa:
a)

El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta i
modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents.
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2.

b)

El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació quan es tracti de la primera utilització
dels edificis i de la modificació del seu ús.

c)

El valor que tinguin determinats els terrenys i les construccions a l’efecte de l’Impost sobre
Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions.

d)

La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública.

Del cost que s’assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n’exclou el que correspon a
la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques.

Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària ve determinada per les següents tarifes:
QUOTA:
1- Llicències d’obra:
a) Obres majors ... 0,24% segons pressupost, amb un mínim de 74,80€.
b) Obres menors .. 0,24% segons pressupost, amb un mínim de 31,20€.
2- Altres serveis urbanístics:
EPÍGRAF

2.1
2.2
2.3
2.4

CONCEPTE
Per cada plànol que presenti un particular, sigui original o còpia, i en
cada memòria d'obres subscrita per un tècnic
Per cada plànol d'alienacions, eixamples, etc. (per m2 o fracció de
plànol)
Per qualsevol altre expedient o document que no estigui tarifat
Per tramitació de Pla Parcial, polígon o unitat d'actuació de promoció
privada, pla especial. Preu per finca resultant / unitat registral

2.7

Per tramitació de llicència de parcel·lació i reparcel·lació. Preu per
finca resultant / unitat registral
Per tramitació expedient de projecte d'urbanització i tramitació
instància Pla General
Per llicència de 1a ocupació

2.8

Per legalització d'obres

2.9

Per tramitació d'expedient de compensació

2.10

Per tramitació expedient de bases i estatuts de junta de Compensació

2.5
2.6

2.11
2.12

Altres informes tècnics, urbanístics o no, i que no estiguin tarifats
(per c/u)
Per tramitació projectes d'actuacions específiques d'interès públic en
SNU

3- Gestió Municipal de runes de la construcció:
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QUOTA 2014

9,40
9,40
4,60
83,30
45,80
458,60
88,30
3,30%
s/pressupost
457,50
457,50
9,30
962,50

a) Els residus d’enderrocs i de la construcció (obra major) no comporten taxa.
b) El pagament dels residus d’obra menor es farà pels sacs anomenats “big bag”, que equivalen
a un tona de runa, amb un mínim d’11,50€.
1 sac = 1 tona = 11,50€/tona.
c) Import de cada sac “big bag” facilitat per l’Ajuntament: 5,10€/sac.
NOTA: En aquells casos on es demostri la dificultat per preveure el volum de residus, la taxa es
calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l’obra:
-

Obres d’enderrocament: 0,15%.
Obres de nova construcció: 0,15%.
Obres d’excavació: 0,07%.

Article 7. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat allò que es preveu en
l'article següent.
Article 8. ACREDITAMENT.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el
fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de la llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal.
3. Que porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici de
l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva
demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
4. Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els interessats podran desistir de la seva
petició, i en aquest cas el deute tributari quedarà reduït al 50 %.
Una vegada concedida la llicència o el seu atorgament es condicioni a la modificació del projecte
presentat, si els interessats formulen renúncia no es procedirà a la devolució de les quotes
ingressades.
En el cas que la llicència es denegui, la quota serà del 50% de la qual li correspondria si s'hagués
concedit la llicència.
Article 9. DECLARACIÓ.
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, prèviament, la
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi Oficial
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l’obra i del lloc d’emplaçament, on
s’hi faci constar l’import estimat de l’obra, l’amidament i el destí de l’edifici.
2. Quan la llicència què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la formulació d’un
projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les
obres que s’han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre
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3. de departaments, dels materials que s’han d’utilitzar i, en general, de les característiques de l’obra
o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.
4. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s’ampliava el projecte caldrà
notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s’escau
plànols i memòries de modificació o ampliació.
Article 10. LIQUIDACIÓ I INGRÉS.
1. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l’article 5è. 1, a), b) i d):
a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s’efectuarà la liquidació provisional sobre la
base que ha declarat el sol·licitant.
b) L’administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres
s’hagin acabat, i la superfície dels cartells declarada per sol·licitant i, a la vista del resultat
d’aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s’escaigui, deduint, si és
procedent, el que es va ingressar en provisional.
2. En el cas de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions, la liquidació que es realitzi,
una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable que li correspongui, tindrà caràcter
definitiu llevat que el valor que es determina en l’Impost sobre Béns Immobles no tingui aquest
caràcter.
3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix el
contribuent per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i
els terminis que assenyala el reglament General de Recaptació.
Article 11. 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 disposen els articles 178 i següents de Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2011,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2011, regirà a
partir de l´1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ,
LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE
DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES
ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ
ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES
Article 1. Fonament i naturalesa:
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que disposen
els articles 15 a 27 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i a l’empara del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés
d’adequació de les activitats amb incidència ambiental i el seu reglament de desenvolupament aprovat
pel Decret 50/2005, de 29 de març i la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel decret
112/2010, de 31 d’agost aquest Ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal: de les
autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, de les comunicacions prèvies dels annexos III,
de la comunicació prèvia de les activitats innòcues excloses d’aquesta llei però emparades pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, Decret 179/1995, de 13 de juny pel que s’aprova al reglament d’obres, activitats, i
serveis dels ens locals de Catalunya i Reial Decret 1/1990, de 12 de juliol i de les llicència municipals i
comunicacions prèvies a què estan subjectes els espectacles públics i les activitats recreatives d’acord
amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats
recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost ; que
s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article
58 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació per part de
l’Ajuntament de:


Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a la Llei 20/2009,
per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de Catalunya, a
què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en l’annex I.



Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències ambientals, de les que,
inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin activitats de
les incloses als annexos II de la Llei 20/2009.



Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què resten sotmeses
les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i també les comunicacions d’activitats innòcues
d’acord amb el decret Legislatiu 2/2003, Decret 179/1995, i Real Decret 1/1990.



Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies i llicències municipals a
què resten sotmeses els espectacles públics i activitats recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, de
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6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu
reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost.



Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les activitats
compreses en els apartats anteriors.



Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats existents, de
conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005.




Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
Adequació ambiental d’activitat.
Canvi de titularitat.
Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials).
Control ambiental periòdic
Control ambiental inicial activitats annex II i IV.
Legalització espectacles públics i activitats recreatives ( llicència municipal i règim de
comunicació)
8. Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, certificats o altres
tràmits relacionats amb l’activitat.
Article 3. Obligació de contribuir:
1. L’obligació de contribuir naixerà en el moment que es formuli la sol·licitud de la llicència o
d’efectuar-se la comunicació prèvia, o cas, que aquella no es sol·liciti o la comunicació no
s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al subjecte
passiu.
2. El règim general és el d’autoliquidació.
3. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia s’hauran de formular abans de l’obertura i
posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti.
4. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada, de cap manera, per la
denegació de la llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació de
les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada
atorgada la llicència.
Article 4. Subjecte passiu i responsables:
1. Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o que resultin
beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització ambiental, llicència ambiental o
comunicació prèvia.
2.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

3. Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als articles 41 i 43.
4. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius ho seran els
titulars de l’activitat.
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5. En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència ambiental, o
sense haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la
persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat.
Article 5. No subjeccions:
-

Ús del local com a habitatge.
Aquelles activitats que legalment no s’ hagin de proveir de la corresponent llicència.

Article 6. Exempcions i bonificacions:
a) Exempcions
En tot cas s’estarà a allò que disposen els articles 24 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la normativa de règim municipal
aplicable.
Específicament quedaran exempts d’ aquesta taxa:

a) Supòsits generals
-

L’Estat, CCAA, Província i Municipi per a la realització de les funcions públiques que els són
encomanades.

-

L’Església i altres associacions religioses en relació amb els locals destinats al culte, o activitats de
tipus social, cultural, etc..., sense afany de guany. Però no quan el local es destini a una finalitat
lucrativa.

-

Les entitats benèfiques, culturals i totes aquelles que han estat constituïdes partint d'un fi no
lucratiu, en relació amb els locals que utilitzen per a desenvolupar les activitats que els són
pròpies.

b) Supòsits en trasllats
-

Els trasllats determinats per enfonsament, incendi i causes anàlogues. L’exempció abastarà també
a la reobertura del local primitiu un cop reparat o reconstruït.

-

Els trasllats determinats per enderroc forçós, expropiació urbanística i, en general, tots aquells
derivats del compliment de la normativa legal.

-

És condició comuna a aquestes dues últimes exempcions que tant al local objecte del trasllat com
al local nou, objecte de reobertura, s’ hi desenvolupi la mateixa activitat que es portava a terme.

c) Supòsits en traspassos
-

Els traspassos de persona física a qualsevol entitat de l’article 33 i 35.4 de la LGT i a la inversa
(essent l’esmentada persona física un dels coparticipants en l’entitat).

-

De persona física a persona jurídica i a la inversa (essent l’esmentada persona física un dels socis
de la societat).

-

Canvi de denominació social.
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b) Bonificacions
-

Es bonificarà fins a un 30% la taxa per llicència d’activitats (obertura, trasllat, etc.), en el cas que
l’establiment disposi d’un Pla de producció neta o d’ecoeficiència, és a dir, d’un pla d’eficiència en
l’ús dels recursos, el qual orienta la reducció progressiva del consum de matèries primeres no
renovables i l’energia, el desenvolupament de procediments ecològicament i econòmicament
eficients, la minimització de la contaminació de l’aigua, el sòl i l’aire, i l’optimització de la prevenció
dels riscs.

-

Gaudiran d’una bonificació del 90% de les seves quotes, els trasllats d’establiments o locals des de
zones on no correspongui la seva instal·lació, malgrat estigui permesa o tolerada, a aquelles altres
zones considerades per l’Administració municipal, com a pròpiament adequades, sempre que es
desenvolupi la mateixa activitat en el nou local.

-

Caldrà sol·licitud expressa a l’Ajuntament i es resoldrà l’expedient per Decret d’Alcaldia, previ
informe tècnic de comprovació.

Article 7. Quota tributària:
1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències
prèvia/trasllats/canvis substancials):

ambientals

–

Règim

de

comunicació

Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o
bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que requereixen
disposar d’una nova llicència.
La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de
juliol es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 7è d’aquest mateix article.
A) RÉGIM DE COMUNICACIÓ (Annex III)
La quota es determinarà d’acord amb la taula següent:
TIPUS ACTIVITAT
COMUNICACIÓ PRÈVIA .................................................................................. 385,40€
Nota: excepte quan es tracti de bancs, caixes i entitats asseguradores i altres entitats
financeres amb la seu central fora de Vila-Sacra, en què el mínim serà:
Quan el capital social de l’entitat no superi els 623.850,55€ .......................... 2.487,05€
Quan el capital social de l’entitat superi els 623.850,55€ ............................... 4.971,70€
Superf. <= 100 m

Superf. > 100 m

A-III GENERAL .................................................................. 788,20€ ......................... 945,80€
BARS, CAFETERIES I SIMILARS ........................................1.182,30€ ...................... 1.422,90€
RESTAURANTS ................................................................1.182,30€ ...................... 1.422,90€
BAR-RESTAURANTS .........................................................1.182,30€ ...................... 1.422,90€
APARCAMENTS LLIGATS A L’HABITATGE(*) ........................ 157,45€ ......................... 192,25€
HOTELS ..........................................................................1.895,25€ ...................... 1.895,25€
EXPLOTACIONS RAMADERES ............................................. 394,20€ ......................... 394,20€
(*) Amb capacitat superior a 4 vehicles.
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B) LLICÈNCIES AMBIENTALS (Annex II.1 i II.2):
TIPUS ACTIVITAT
Supf. <=250 m2

Supf. >250m2<500m2

Supf. >=500m2

A-II.1 ............................................... 1.182,30€ ........................ 1.422,90€ ............ 3.303,10€
A-II, 2 GENERAL ............................... 1.128,10€ ........................ 1.357,70€ ............ 3.151,80€
BARS MUSICALS I SIMILARS ............. 5.044,50€ ........................ 6.305,55€ ...........13.958,80€
DISCOTEQUES.................................. 5.044,50€ ........................ 6.305,55€ ...........13.958,80€
C) AUTORITZACIONS AMBIENTALS (Annex I)
TIPUS ACTIVITAT
A-I ................................................................................................................ 990,90€
A la quantitat corresponent se li aplicarà el coeficient “UBICACIÓ DE L’ACTIVITAT”, que serà
el següent:
Activitats en zones d’especial promoció (casc antic) .............................................. 0,80
Amb caràcter general .......................................................................................... 1,05
D) Per la legalització d’activitats d’establiment, acollida, manipulació, ensinistrament i/o altres
activitats relatives a nuclis animals zoològics o d’animal potencialment perillosos.
Per cada animal ........................................................................................ 10.000,00€
2. Adequacions:
Sol·licitud presentada per adaptar a la nova normativa en vigor una activitat ja existent.
TIPUS D'A CTIVITA T

ANNEX I (*)
TRIBUTEN IDÈNTIC A
LES LEGALITZACIONS

ANNEX II
ANNEX III
INNOCUA

(*) no inclou la inspecció.
3. Canvi de titularitat
Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència d’una activitat que s’ha traspassat.
TIPUS D'ACTIVITAT
ANNEX I

103,00 €

ANNEX II

103,00 €

ANNEX III

103,00 €

INNOCUA

103,00 €
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4. Canvi no substancial d’activitat:
Sol·licitud presentada per incloure en la llicència preexistent, l’ampliació i/o modificació que es
fa en una activitat, sense que això suposi un canvi substancial.

TIPUS D'ACTIVITAT
ANNEX I

103,00 €

ANNEX II

103,00 €

ANNEX III

103,00 €

INNOCUA

103,00 €

5. Control periòdic i revisió de llicència:
Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les
determinacions ambientals legals i a les fixades en la llicència.
Les tarifes a aplicar en el procediment de control inicials o periòdics tributaran de la següent
forma:
Activitat de
Activitat de l'Annex Activitat de l'Annex Comunicació
l'Annex I de la LIIA
II de la LIIA
III de la LIIA
prèvia
Control inicial o periòdic
efectuat per l'Ajuntament

330,30

270,40

330,30

Control inicial o periòdic si
l'acta de control ambiental
ha estat efectuada per
una EIC

270,40

270,40

270,40

6. Altres actuacions relacionades amb activitats:

CONCEPTE
Informes d'assistència

93,75 €

Sonometries nocturnes

259,55 €

Sonometries diürnes

173,05 €

Segones i successives comprovacions (annex II i III)

126,70 €

Segones i successives comprovacions (innòcues)

81,35 €

Certificats

38,10 €
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270,40

Article 8. Normes de gestió:
1.

El règim d’ingrés amb caràcter general serà el de l’autoliquidació. Correspondrà a l’Alcaldessa o
òrgan en qui delegui, concretar els aspectes formals i procedimentals relacionats amb
l’esmentada autoliquidació.

2.

En el cas d’obertura/règim de comunicació prèvia temporal per un període inferior a sis mesos, la
quota serà el 50% de la corresponent a primera obertura.

3.

Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els interessats podran desistir de la seva
petició, per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al 50% del que li
correspondria si s’hagués concedit la llicència
Si en el moment del desistiment encara no s’hagués iniciat la tramitació de l’expedient, no es
meritarà cap quantitat. Si el desistiment en canvi, és un cop ja s’ha atorgat la llicència, no es
procedirà a la devolució de la quantitat ingressada.

4.

En el cas de denegació de la llicència, la quota serà del 25% de la que li correspondria si
s’hagués concedit la llicència.

5.

El pagament de la llicència d’activitat no suposarà mai per si 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.

6.

La concessió de la llicència d’activitats no suposarà obtenir automàticament la llicència d’obres,
per a la qual s’haurà d’iniciar el tràmit que correspongui.

7.

No es tramitarà cap projecte ambiental sense el corresponent informe urbanístic favorable i que
s’hagi emès amb una vigència inferior a sis mesos, quan aquest sigui preceptiu.

8.

Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers.

9.

Amb caràcter previ a la concessió de la llicència caldrà acreditar l’alta censal de l’activitat
econòmica a l’Agència Tributària que quedarà incorporada a l’expedient.

Article 9. Infraccions i sancions tributàries:
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança:
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà
que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què
es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL I SERVEIS FÚNEBRES I CONCESSIONS

Article 1. FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 al 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RD
Legislatiu 2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són:
assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures;
ocupació d’aquests panteons o sepultures; reducció incineració; moviment de làpides; col·locació de
làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol
altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin
convenients o s’autoritzin a instància de part.
Article 3. SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la realització
del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4. RESPONSABLES.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l' abast que
assenyala l’article 43 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5. EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui
per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels
finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
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A) Assignació de nínxols:
-

Nínxols temporal nou........................................ 657,40€
Nínxols temporal vell ........................................ 409,90€
Pel que fa al rescat de nínxols, es practicarà una rebaixa del 63% sobre l’import de les tarifes
de les concessions velles.

B) Per la conservació del recinte del cementiri:
-

Conservació per nínxol i any ............................... 12,00€

C) Per l’expedició del títol del nínxol:
-

Expedició títol .................................................... 19,00€

D) Per la inscripció en els registres municipals de les concessions de tota mena de sepulcres, nínxols,
hipogeus, angles, mausoleus i panteons a títol hereditari entre pares, consorts i fills.
-

Inscripció als registres municipals........................ 19,00€

E) Per inhumacions
-

Per inhumació .................................................... 89,60€

Article 7. ACREDITAMENT.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a
gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests se sol·liciten.
Article 8. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS.
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà del projecte i
la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s’hagi
realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis
que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9. 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 disposen els articles 178 i següents de Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Disposicions Finals.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació Municipal, entrarà en vigor el dia següent
al de la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
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Diligència.
Aquesta ordenança, en la seva redacció actual, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en data 27
d’octubre de 2007.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal ha quedat definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2013,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 31 de desembre de 2013. Regirà a
partir de l’1 de gener de 2014 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
TAXA PER CONNEXIÓ I CONSERVACIÓ DEL CLAVEGUERAM
Article 1. FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RD Legislatiu
2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions
necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipals.
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny.
Article 3. SUBJECTE PASSIU.
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 sigui:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el
titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris
de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu
títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges
o locals el propietari d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han
satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
Article 4. RESPONSABLES.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereix l’ article 42 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l' abast que
assenyala l' article 43 de la Llei 58/03 de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA.
a) S’exigirà la quota tributària per les unitats que es descriuen tot seguit:
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CONCEPTE

QUOTA 2014 (€/any)

- Habitatge
- Hostatgeria
- Comerços i indústries

36,70€
54,80€
46,20€

b) Per connexió a la xarxa municipal, s’abonarà la quantitat fixa de 239,35€.
Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 7. ACREDITAMENT.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el
seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte
passiu la formula expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipals. El meritament per
aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la
llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui
instruir per a la seva autorització.
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de
caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies
públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels
cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
Article 8. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÈS.
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el
cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la
variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes
declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui desprès que hagi
finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d’alta i de baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes i en els
mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d’aigua.
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una
vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació que
s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament
General de Recaptació.
Article 9. 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 disposen els articles 178 i següents de Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
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Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2013,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 31 de desembre de 2013. Regirà a
partir de l’1de gener de 2014 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
TAXA SOBRE RECOLLIDA I TRACTAMENT DELS RESIDUS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 al 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RD
Legislatiu 2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments
on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les
deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d’habitatges i
s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrials, les runes d’obres, els detritus
humans, les matèries i materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o
abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part dels serveis
següents:
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d’indústries,
hospitals i laboratoris.
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d’obres.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS.
1. Són contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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 a títol en:
1.1. En habitatge: propietari o titular registral.
1.2. En activitats econòmiques: el que figuri com a titular de l'activitat en la matrícula de l'impost.
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.
Article 4. RESPONSABLES.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l' abast que
assenyala l’article 43 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5. EXEMPCIONS.
1.

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o
que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim
interprofessional.

2.

Gaudiran d’una bonificació del 10 % en la quota anual els usuaris del servei que ho sol·licitin i
que realitzin el compostatge casolà, adherits prèviament a la campanya municipal promoguda per
a l’Ajuntament i el Consell Comarcal.

Article 6. QÜOTA TRIBUTÀRIA.
1.

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa anual, per unitat de local, i en base a les
següents tarifes:
CONCEPTE

QUOTA 2014

a) Per habitatge de caràcter unifamiliar

138,75

b) Per serveis jurídics, tècnics, financers, comptables, d'assegurances, de
relacions publiques, i subjectes passius similars en els quals estiguin
donats d'alta en la matrícula de l'IAE

374,60

c) Locals industrials i indústries manufactureres de cereals, plantes i
adobs, de material de construcció, de productes tèxtils, d’electrònica, de
calefacció i gas, de mobles i varis de la llar, de venda immobiliària, de
begudes, de serveis agrícoles, de fusteria, de ferreteria, de fabricació
d’articles de cartró, paper i plàstics, d’articles de fibra i altres similars, de
pedra natural, d’empreses d’instal·lacions en general, empreses de
construcció, empreses de pintures, guixos i d’empaperar, de carburants i
derivats del petroli, de material esportiu i serveis esportius, de productes
farmacèutics, venda, reparació i manteniment de vehicles en general, de
reparacions en general i d’altres activitats similars a les descrites.

138,75

c.1) d'1 a 10 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

138,75

c.2) d'11 a 50 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

280,95

c.3) de 51 a 200 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

337,00

c.4) de 201 a 400 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

404,40

c.5) de 401 a 600 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

485,65

c.6) de 601 a 800 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

549,60

c.7) de 801 a 1000 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

659,65

c.8) de més de 1000 m2 de superfície computable a efectes d'IAE

791,55

d) Restaurants
d.1) de 5 a 150 m2 de superfícies computable a efectes de l'IAE

567,20

d.2) de 151 a 300 m2 de superfícies computable a efectes de l'IAE

850,90

d.3) de 301 a 500 m2 de superfícies computable a efectes de l'IAE

1.276,35

d.4) de més de 500 m2 de superfícies computable a efectes de l'IAE

1.914,25

e) Bars i similars

441,90

f) Preu de contenidor d'ús exclusiu d'un local o habitatge
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1.828,90

Article 7. ACREDITAMENT.
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què 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 s'acreditaran el primer dia de
cada trimestre natural. Quan el meritament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta
data, la primera quota s'acreditarà el primer dia del trimestre següent.

Article 8. DECLARACIÓ I INGRÈS.
1.

Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti 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 del primer trimestre.

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 trimestralment, mitjançant un rebut derivat de la
matrícula.

Article 9. 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 disposen els articles 178 i següents de Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS PÚBLICS
Article 1. NORMATIVA LEGAL.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aquest Ajuntament estableix la taxa per prestacions de serveis públics, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat
RD Legislatiu 2/2004.
L’establiment i fixació de les taxes que es regulen per la Llei 25/98 que modifica el règim legal de les
taxes estatals i supletòriament per la Llei 8/89 de 15 d’abril i en el que no preveuen els textos
anteriors són d’aplicació les previsions d’aquesta ordenança.
Article 2. FET IMPOSABLE.
Tenen consideració de taxes les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la prestació de
serveis o la pràctica d’activitats administratives en règim de dret públic de competència municipal
quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que la sol·licitud o recepció del servei per part de l’interessat no sigui voluntària.
b) Que el servei no es presti efectivament pel servei privat.
Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats als pagament:
a) Els qui han sol·licitat el servei sempre que no s’esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf
segon de l’article 8.
b) Els qui gaudeixin, utilitzin els serveis o activitats benefici particular pels quals cal satisfer les taxes
encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització, o prestació.
Article 4. EXEMPCIONS.
No estan obligats al pagament de taxes, les administracions públiques pels aprofitaments inherents als
serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que immediatament
interessen la seguretat ciutadana.
Article 5. RÈGIM DE DRETS.
El pagament de taxes per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que
ultrapassin els límits d’autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions no
autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l’aprofitament amb les
sancions o altres mesures que corresponguin.
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Article 6. INDEMNITZACIONS PER A LA DESTRUCCIÓ O DETERIORAMENT DEL DOMINI
PÚBLIC.
Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini públic.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o deteriorament del
domini públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa s’obliga al reintegrament del cost
total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu
import.
Si els danys són irreparables hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts, o a l’import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es
refereix aquest article.
Article 7. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ.
L’obligació de pagar neix a l’inici de la prestació del servei o la pràctica de l’activitat. També neix
l’obligació en el moment d’efectuar un aprofitament especial, encara que no hagi estat efectuat.
Article 8. DIPÒSIT PREVI.
L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial quan per causes que no són
imputables al pagament obligat de la taxa, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret
d’utilització del domini públic no es practiqui, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
Article 9. VENCIMENT.
Per al pagament de la taxa, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment mitjançant el reglament
del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no hagués establert explícitament en cas de que es tracti de prestació de serveis de tracte
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit si el cobrament
s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació, en altres
casos en el moment del requeriment del pagament.
Article 10. GESTIÓ DE LES TAXES PER APROFITAMENTS ESPECIALS O PRESTACIÓ DE
SERVEIS.
L’Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions que consideri necessàries
per a conèixer el grau real d’utilització del servei o d’aprofitament i pot, així mateix, fer les
comprovacions oportunes.
En el cas de que els usuaris no facilitin les dades esmentades o n´impedeixin les comprovacions,
l’Administració municipal podrà efectuar les liquidacions per estimació partint de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índex adients.
Article 11. SUSPENSIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.
L’administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin,
la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
amb l’obligació d’aportar declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les seves
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comprovacions o no satisfacin les quotes vençudes sense perjudici d’exigir el pagament de les taxes
acreditades.
Article 12. RÈGIM JURÍDIC.
No estan subjectes al requisit de notificació individual les taxes que siguin de caràcter periòdic i el
subjecte passiu i la quota coincideixin amb l’obligat al pagament. La no obligatorietat de notificar
s’entén als supòsits d’increment de la taxa quan aquest respon a una actualització de caràcter
general.
Quan les taxes no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’administració municipal pot
exigir a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal
una vegada hagi transcorregut un mes de l’obligació del venciment. (VERSIÓ VIGENT)
Article 13. PERÍODE EXECUTIU DE PAGAMENT.
Al cap de sis mesos del venciment l’Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de
constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb l’expedició de la certificació de dèbit
corresponent i la justificació d’haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu requeriment.
Article 14. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS.
L’establiment i fixació de les taxes correspon al Ple sense perjudici de les seves facultats de delegació
en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 26.2.b de la Llei 7/85 de 2 d’abril.
L’Ajuntament pot establir als seus organismes autònoms la fixació de les taxes establertes en el
mateix ajuntament, corresponents als serveis al càrrec dels esmentats organismes, excepte quan les
taxes no cobreixen el seu cost.
En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una còpia de
la proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que les taxes cobreixen el cost del servei.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes de les taxes no comprenen l’impost sobre el
valor afegit, que es farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
Article 15. MERITAMENT.
El meritament es produeix quan es presenti la sol·licitud que inicia l’actuació o expedient que no
s’efectuarà sense que s’hagi efectuat el pagament.
En les taxes de venciment periòdic, el meritament tindrà lloc l’u de gener del període impositiu.
Article 16. VALORACIÓ.
En altres casos d’aprofitament especial, la taxa ha d’ésser igual o superior a la seva valoració.
Salvat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de l’aplicació
del tipus d’interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest valor no
ha d’ésser necessàriament el que figuri en l’inventari municipal, i pot ser el valor cadastral de la zona,
que s’ha pagat per expropiacions en la mateixa, del que es deriva dels peritatges tècnics municipals o
d’agents de la propietat immobiliària a elecció de l’administració municipal.
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Article 17. EQUILIBRI.
L’import de les taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de satisfer com a mínim
el cost del servei prestat o l’activitat practicada.
Article 18. BONIFICACIONS.
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals, o d’interès públic que ho aconsellin l’Ajuntament pot
fixar taxes per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. Si es tracta de taxes per
prestació de serveis o la pràctica d’activitats, cal consignar en els pressupostos municipals les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
Article 19. TARIFES.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior inclosa la falta de capacitat
econòmica a part d’aquelles que es deriven de la conveniència del mateix servei i aprofitament.
Article 20. COSTOS.
En tot expedient d’ordenació de taxes per aprofitament especial i prestacions de servei de caràcter
públic ha de figurar l’estudi econòmic corresponent que es pot limitar en el cas d’aprofitament especial
del sòl de domini públic a una zonificació del terme municipal amb els valors corresponents.
Article 21. PROHIBICIONS LEGALS.
No es poden exigir taxes per cap dels serveis o activitats següents:
a) Abastament d’aigües en fonts públiques.
b)
c)
d)
e)
f)

Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció civil.
Neteja de la via pública.
Ensenyament en els nivells d’educació preescolar i educació general bàsica.

Article 22. EXEMPCIONS OBJECTIVES.
Estan exempts del pagament i no subjectes al mateix l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.


En l’activitat de Fisioterapeuta només es podran aplicar les bonificacions anteriors, en un
màxim de 4 sessions per anualitat, independentment del seu ús per pack de 4 o per sessió
individual.

ANNEX
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a) Casals municipals:
- Quota mensual:
Matí de 8 a 13 hores:
Matí de 8 a 15 hores:
Matí de 9 a 13 hores:
Matí de 9 a 15 hores:
Tarda de 15 a 18 hores:

170€/mes.
240€/mes.
130€/mes.
205€/mes.
105€/mes.

NOTA:
-

-

En el Casal d’Estiu les inscripcions seran per un mínim de 15 dies/mes.
No es prorratejaran els dies per hores, havent de respectar-se els trams horaris.
Els nens no empadronats al municipi o bé que no tinguin ascendents que: estiguin
empadronats al municipi, posseeixin immobles d’urbana o treballin al municipi, la quota
mensual serà el resultat de multiplicar pel coeficient 1,25 les quantitats especificades més
amunt.
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 20% de la quota (acreditar amb el carnet).
Preu hora extra: 2,00€ amb un màxim de 2 hores per dia i dins l’horari d’obertura del casal.

b) Activitats per la gent del poble (curs 2014-2015):
ACTIVITAT

MATRÍCULA

Per a totes les edats:
Pastorets
Cent-7 música (ràdio Vila-sacra)

0,00
0,00
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€/MES

Gratuït
Gratuït

Per a nens i joves:
Taller de dibuix i pintura per a nens
Classes de reforç
Classes d'anglès i francès
Classes de matemàtiques

0,00
0,00
0,00
0,00

34,00
70,00
40,00
40,00

Per a adults:
Ioga
Classes de balls de saló
Taller de dibuix i pintura
Taller de pintura a l'oli
Taller de manualitats
Classes d'anglès i francès
Curs de pilates
Fisioterapeuta

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Classes d'aeròbic
Coral
Dansa del ventre

0,00
0,00
0,00

20,00
52,00
34,00
34,00
34,00
40,00
30,00
60€ (4 sessions)
20€ (sessió)
20,00
Gratuït
Gratuït

Per a jubilats i jubilades:
Quiromassatge
Taller de memòria
Servei de podologia

0,00
0,00
0,00

Gratuït
Gratuït
Gratuït

NOTES:



L’import de la matrícula i les quotes, estaran bonificades al 100% per als habitants
empadronats a Vila-sacra que estiguin jubilats, en una sola activitat per anualitat.
En el cas d’habitants empadronats a Vila-sacra no jubilats estaran bonificats en un 50%, en
una sola activitat per anualitat.

c) Serveis especials de la Brigada Municipal:
-

Servei especial de recollida de residus a domicili amb el dumper .......10,50€/viatge
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI DELS
ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I
COMERCIALITZACIÓ DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases
del règim local i per l'article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial Decret
50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el Reial Decret
1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció,
emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de
comerç a la menuda, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4. l) i m) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per
la prestació dels serveis d’ inspecció i control sanitari dels establiments de comerç a la menuda destinats
a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats, que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls sanitaris, si els establiments de
comerç a la menuda que es troben al terme municipal de VILA-SACRA, destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats, compleixen i s’ajusten al marc
normatiu vigent i, en especial a la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial Decret
50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el Reial
Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció,
emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de
comerç a la menuda, i resta de normativa concordant.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen a les
tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que fonamenti la inspecció i/o
control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la taxa aquí regulada.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la
designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
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.
75

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

CONCEPTE

QUOTA 2014

1. Per cada inspecció sanitària i establiment
2. Per cada control sanitari i establiment

130,70
104,60

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada dita activitat en la data de presentació de la
sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa
s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte
passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es
complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la
sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al
subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el
mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
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Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2011,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2011, regirà a
partir de l´1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA NÚMERO 15
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Article 1er. Fonament legal i naturalesa
Aquesta ordenança s´estableix d´acord amb el que disposa l´article 57 en relació a l´article 20.4 t,
ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal.
Així aquest Ajuntament estableix la taxa pel Servei de Subministrament d´Aigua Potable, incloent-hi
els drets de connexió, la col·locació i utilització de comptadors, i instal·lacions anàlogues, que es
regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2on. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de subministrament d´aigua
potable, els drets de connexió, la col·locació i la utilització dels comptadors.
Article 3r. subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei que constitueix el fet imposable
de la taxa.
Tindran la condició de substituts del contribuent, donat que aquesta és una taxa per un servei que
beneficia i afecta als ocupants d´habitatges i locals, els propietaris dels immobles, els quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4rt. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que
siguin causants o col·laborin en la realització d´una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats Jurídiques o Econòmiques a que es refereix l’article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària respondran solidàriament en proporció a les
seves respectives participacions de les obligacions tributàries d´aquestes entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva incumbència pel
compliment de les obligacions tributàries d´aquelles, respondran subsidiàriament dels deutes
següents:
a) Quan s´hagi comès una infracció Tributària Simple, de l´import de la sanció.
b) Quan s´hagi comès una infracció Tributària Greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els supòsits de finalització d´activitats de la societat, de l´import de les obligacions tributàries
pendents a la data de finalització.
4.La responsabilitat s´exigirà en tot cas en els terminis i segons el procediment previst a la Llei
Generals Tributària.
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Article 5è. Beneficis Fiscals
No s´aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è.Quantia de la taxa
1. L’import obtingut en aplicació de les tarifes en el seu conjunt no podrà excedir del cost real o
previsible del servei.
2.Al tractar-se de preus i tarifes subjectes al règim de preus autoritzats hauran de seguir la normativa
específica establerta en l´ordre de 28 de setembre de 1988 de la Generalitat de Catalunya pel cas
d´increments superiors a l´IPC. Pel cas d´increments inferiors o iguals a l´IPC, es pot optar pel
sistema simplificat, en què es comunicarà a la Comissió de Preus de Catalunya l´aplicació d´unes
tarifes en virtut d´un increment inferior o igual a l´IPC.
Article 7è.Qüota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
EPÍGRAF

CONCEPTE

QUOTA 2014

PRIMER DRETS D'ESCOMESA-CONNEXIÓ ( PER CADA HABITATGE ):
1
2
3
4
5
SEGON
1
2
3
TERCER
1
2
QUART
1

2

3

CINQUÈ
1
2
3

Amb comptador de 13mm
Amb comptador de 20mm
Amb comptador de 25mm
Lloguer de comptador d'obres, per any o fracció
Fiança

298,40
394,35
473,95
101,50
18,60

ADQUISICIÓ COMPTADOR
Comptador de 13mm
Comptador de 20mm
Comptador de 25mm

183,10
250,55
250,55

TREBALLS
Tancar subministrament i tancar comptador
Desprecintar comptador i represa de subministrament

59,40
59,40

CONSUM
Domèstic
-Mínim fins a 12m3/mes
-Excés de 12m3/mes

0,951
1,187

Industrial
-Mínim fins a 12m3/mes
-Excés de 12m3/mes

0,951
1,187

Comercial
-Mínim fins a 12m3/mes
-Excés de 12m3/mes

0,951
1,187

CONSERVACIÓ DEL COMPTADOR I ESCOMESES
Consum domèstic €/abonat/trimestre
Consum industrial €/abonat/trimestre
Consum comercial €/abonat/trimestre
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3,25
3,25
3,25

Article 8è.Meritament i Període Impositiu.
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs primer i segon, relatius a les altes i/o modificacions de
les instal·lacions d´ús particular, la taxa es meritarà quan s’iniciïn els treballs, encara que s´exigirà el
dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d´enganxament del servei.
2. El subministrament contemplat en els epígrafs quart i cinquè, el meritament tindrà lloc quan s´iniciï
la prestació del servei i cada 1 de gener de cada any successiu a l´alta.
Els períodes impositius coincidiran en cada període de facturació establert per l´ajuntament, un cop
efectuades pels serveis municipals corresponents les lectures de comptadors, les quals registren el
consum periòdic efectuat.
Article 9è.Normes de Gestió per la Taxa
1. Quan se sol·liciti l´alta o altres treballs al servei, s´ingressarà la quota resultant de l´aplicació de
les tarifes dels epígrafs primer i segon de l´article 7 anterior.
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic pel subministrament d´aigua, establerta als epígrafs
4t i 5è el pagament s´efectuarà trimestralment.
3. El Subjecte Passiu podrà sol·licitar la domiciliació bancària en el pagament de la taxa de venciment
periòdic.
4. En la mateixa factura/rebut, confeccionada periòdicament, hi constaran els imports repercutits
segons la normativa legal establerta i que fa referència al cànon d´aigua.
Article 10è.Incidència de l´IVA
En la determinació de la quantia de les tarifes de l´article 7 anterior no s´hi inclourà l´impost sobre el
valor afegit, que necessàriament s´haurà de repercutir quan procedeixi en virtut del que s´estableix a
l´article 7è, apartat 8 lletra b de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l´Impost s/Valor afegit.
Article 11è.Notificació de la taxa
1. La notificació del deute tributari a les altes es realitzarà a l´interessat, en el moment de la seva
sol·licitud, amb caràcter previ a ala prestació del servei.
2. En l’aplicació de les tarifes pel subministrament continu i periòdic, la notificació i/o domiciliació de la
facturació es farà d´acord amb les instruccions cursades a la notificació de l´apartat anterior.
Article 12è.Infraccions i Sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que es disposa a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal ha quedat definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2013,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 31 de desembre de 2013. Regirà a
partir de l’1 de gener de 2014 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 1. NATURALESA JURÍDICA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 al 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 de l’esmentat RD Legislatiu 2/2004.
Article 2. FET IMPOSABLE.
Tenen consideració de taxes per utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic
local les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la utilització privativa o per l’aprofitament
especial del domini públic local.
Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats als pagament:
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l’aprofitament especial sempre que no
s’esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf segon de l’article 8.
b) Els qui gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular pels quals
cal satisfer les taxes encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència,
autorització, o prestació.
Article 4. EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
No estan obligats al pagament de taxes, les administracions públiques per als aprofitaments inherents
als serveis públics de comunicacions que exploten directament, i per a tots els que immediatament
interessen la seguretat ciutadana.
Article 5. CRITERIS DE PAGAMENT.
El pagament de taxes per serveis o aprofitaments efectuats, i no prèviament autoritzats o que
ultrapassin els límits d’autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions no
autoritzades, i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l’aprofitament amb les
sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 6. INDEMNITZACIONS PER A LA DESTRUCCIÓ O DETERIORAMENT DEL DOMINI
PÚBLIC.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o deteriorament del
domini públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa s’obliga al reintegrament del cost
total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu
import.
81

Si els danys són irreparables hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a que es
refereix aquest article.
Article 7. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ.
L’obligació de pagar neix en el moment en què es concedeix la utilització privativa o l’aprofitament
especial. També neix l’obligació en el moment d’efectuar un aprofitament especial, encara que no hagi
estat efectuat.
Article 8. DIPÒSIT PREVI.
1. L' Ajuntament podrà exigir les taxes en règim d’autoliquidació.
2. Quan per causes que no són imputables al obligat al pagament de la taxa, el dret a la utilització
del domini públic no es practiqui, es procedirà a sol·licitud de l’interessat a la devolució
d’ingressos.
Article 9. VENCIMENTS DE PAGAMENT.
Per al pagament de la taxa, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment mitjançant el reglament
del mateix servei, o per acords de caràcter general.
Si hom no hagués establert explícitament en cas que es tracti de prestació de serveis de tracte
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit si el cobrament
s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació, en altres
casos en el moment del requeriment del pagament.
Article 10. CRITERIS DE DETERMINACIÓ.
1. Quan es tracta d’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter continuat d’un ús que comporti
la transformació o la modificació del domini públic, la taxa ha d’ésser objecte de concessió. Les
concessions s’adjudiquen partint del preu de tarifa mitjançant un concurs segons la normativa del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i la Reguladora de la Contractació dels Ens Locals. Amb
caràcter supletori i és d’aplicació el Reglament de béns de les Entitats Locals, aprovat per RD
1372/1986, de 12 de juny. L’atorgament de les concessions correspon al Ple, i hi és preceptiu i
indispensable el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació quan
s’atorgui per més de cinc anys, i quan la quantitat dels béns de domini públic sigui superior al
10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
2. Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada
inferior a un any, en el cas que els sol·licitants siguin més d’un, l’atorgament de la corresponent
llicència correspon a l’Alcalde. Per al seu atorgament es parteix del preu de tarifa, i cal seguir
procediment que sense perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència, com poden ésser el concurs normal, el concursat, la subhasta mitjançant
puges a la dita, etc.
3. En els altres casos correspon a l’Alcalde l’atorgament de llicències d’ús d'aprofitaments especials
de béns de domini públic pel preu de tarifa.
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Article 11. GESTIÓ DE LES TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL O PRESTACIÓ DE
SERVEIS.
L’Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri
necessàries per a conèixer el grau real d’utilització del servei o de l’aprofitament i pot, així mateix, fer
les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions,
l’administració municipal, pot efectuar les liquidacions per estimació partint de les dades que posseeixi
i l’aplicació dels índex adients.
Article 12. CAUSES ESPECIALS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.
L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin,
la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
l’obligació d’aportar declaracions, o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o
quan no satisfacin les quotes vençudes sense perjudici d’exigir el pagament de les taxes acreditades.
Article 13. NO SUBJECCIÓ.
No estan subjectes al requisit de notificació individual les taxes que siguin de caràcter periòdic, i el
subjecte passiu i la quota coincideixin amb l’obligat al pagament. La no obligatorietat de notificar
s’entén als supòsits d’increment de la taxa quan aquest respon a una actualització de caràcter
general.
Quan les taxes no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’administració municipal pot
exigir a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal
una vegada hagi transcorregut un mes de l’obligació del venciment.
Article 14. PAGAMENTS.
Al cap de sis mesos del venciment l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de
constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb l’expedició de la certificació de dèbit
corresponent i la justificació d’haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu requeriment.
Article 15. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DE LES TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL.
L’establiment i fixació de les taxes correspon al Ple sense perjudici de les seves facultats de delegació
en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 26.2.b de la Llei 7/85 de 2 d’abril.
L’Ajuntament pot establir als seus organismes autònoms la fixació de les taxes establertes en el
mateix Ajuntament corresponents als serveis al càrrec dels esmentats organismes, excepte quan les
taxes no cobreixen el seu cost.
En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una còpia de
la proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que les taxes cobreixen el cost del servei.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes de les taxes no comprenen l’impost sobre el
valor afegit, que es farà repercutir d’acord amb la normativa que la regula.
Article 16. MERITAMENT.
El meritament es produeix quan es presenti la sol·licitud que inicia l’actuació o expedient que no
s’efectuarà sense que s’hagi efectuat el pagament.
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En les taxes de venciment periòdic, el meritament tindrà lloc l’u de gener del període impositiu.
Article 17. VALORACIÓ.
En altres casos d’aprofitament especial, la taxa ha d’ésser igual o superior a la seva valoració.
Salvat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de l’aplicació
del tipus d’interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest valor no
ha d’ésser necessàriament el que figuri en l’inventari municipal i pot ser el valor cadastral de la zona,
que s’ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, del que es deriva els peritatges tècnics
municipals o d’agents de la propietat immobiliària a elecció de l’administració municipal.
Article 18. COSTOS.
L’import de les taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de satisfer com a mínim
el cost del servei prestat o l’activitat practicada.
Article 19. BONIFICACIONS.
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals, o d’interès públic que ho aconsellin l’Ajuntament pot
fixar taxes per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. Si es tracta de taxes per
prestació de serveis o la pràctica d’activitats, cal consignar en els pressupostos municipals les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
Article 20. TARIFES.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior inclosa la falta de capacitat
econòmica a part d’aquelles que es deriven de la conveniència del mateix servei i aprofitament.
Article 21. ESTUDI ECONÒMIC.
En tot expedient d’ordenació de taxes per aprofitament especial i prestacions de servei de caràcter
públic ha de figurar l’estudi econòmic corresponent que es pot limitar en el cas d’aprofitament especial
del sòl de domini públic a una zonificació del terme municipal amb els valors corresponents.
Article 22. NO SUBJECCIÓ.
No es poden exigir taxes per cap dels serveis o activitats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Abastament d’aigües en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció civil.
Neteja de la via pública.
Ensenyament en els nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica.

Article 23. EXEMPCIONS OBJECTIVES.
Estan exempts del pagament i no subjectes al mateix l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
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Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2011,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2011, regirà a
partir de l´1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX A LES TARIFES DE TAXES D´UTILITZACIO PRIVATIVA DEL DOMINI PUBLIC
3.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
CONCEPTE

QUOTA
2014

1- Taxa per obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres (*)
1.1- En paviment en terra (€/ml)

22,10

1.2- En paviment asfàltic (€/ml)

44,30

1.3- En paviment de vorera en panots (€/ml)
1.4- En paviment o vorera de formigó (€/ml)

53,30
61,70

2- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderíes, materials de
construcció, runes, tanques, estintols, bastides i instal·lacions anàlogues
2.1- Mercaderies per m2 o fracció
2.2- Materials de construcció, runes o altres elements similars

3,00
3,00

3- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic, amb taules i cadires, amb finalitats
lucratives
3.1- Taules i cadires per m2 i dia

0,30

3.2- Taules i cadires per m2 i mes
3.3- Taules i cadires per m2 i any

3,00
33,20

4- Taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions situats
en terrenys d'ús públic i rodatge cinematogràfic
4.1- Parades de venda ambulant (€/ml/dia)

24,00

4.2- Espectacles, atraccions, fires i mercats fins a 4 dies (€/m2/dia)

24,00

4.3- Parades Fira de la Ceba. Preu per dia, fins a 4ml
4.4- Parades Fira de Ceba. Preu per parades de més de 4ml

24,00
36,10

5- Taxa per ocupació de sòl, subsòl i volada pública
5.1- Canonades (ml/any)

0,40

5.2- Cabdells (ml/any)

0,40

5.3- Pals i suports de cables (m unitat/any)

0,40

5.4- Grues (unitat / semestre)

33,20

5.5- Dipòsits (m3/any)
5.6- Transformadors (m2/any)

28,10
42,25

6- Taxa per ocupació especial de la finca situada al camí de Palol, 2
6.1- Quota mensual

246,60
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(*) El sol·licitant d’obres d’aquesta naturalesa resta obligat a dipositar una fiança d’import
410,90€, en concepte de garantia dels possibles desperfectes o perjudicis que pugui ocasionar en
els béns de domini i ús públic, la qual serà retornada previ informe favorable del tècnic municipal
un cop finalitzades les obres.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

S’aprova la nova ordenança de la Taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general amb els seus annexes
(model TA-1 i model TA-10) que s’acompanya al present text:

Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments
d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o
parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció
d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o
vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa
perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que
satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en
aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.
Article 3r. Subjectes passius
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1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de
proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com
també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió
per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i 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 Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via
pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins
els límits següents:

a)
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 què es refereix l’article 35.4 de
la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels
béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es
refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota
de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

a)

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La
seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b)

Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
en proporció a les seves respectives participacions.
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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:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes
necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits
següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin
pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o
haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin
realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb
anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.
Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic
local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3
d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi
d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a
contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

a)
b)

c)
d)
e)

Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a
consums dels abonats efectuats en el Municipi.
Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en
marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en
la prestació del subministrament o servei.
Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
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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
1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació
per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

a)
b)
c)
d)
e)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
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.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en
l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la
prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades
empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest
article.

Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles
següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que
resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar
la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no
requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A
aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als
usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant
varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari
impositiu comprendrà l’any natural.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés
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1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat
trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es
refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general,
comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent
així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o
l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació
per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos
percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3
d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article
5.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres
instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les
xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present
Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària
de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes
d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei
general tributaria.
Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions
que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al que
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona,
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma
expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació,
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la
Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
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2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general
tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris
perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a
l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat
article.
Disposició addicional primera. – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“

Annexos:
Annex 1
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Declaració - document d'ingrés
Declaración - documento de ingreso

Model TA-1
Modelo TA-1

Exercici:

Ejercicio:

Període:

Municipio

Período:

En cas d'alta o baixa, indicar la data: //

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

Baixa / Baja

DADES DEL CONTRIBUENT / DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Denominació Social / Denominación Social
Espai reservat per l'etiqueta identificativa

NIF

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal

AUTOLIQUIDACIÓ

/ AUTOLIQUIDACIÓN

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
TIPO DE SUMINISTRO

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores

BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base
imposable per 1,5%)

CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por
1,5%)

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO
El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes
entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

La Caixa

DATA DE PRESENTACIÓ

Núm. de validació / Núm. de validación
NIF de validació / NIF de validación

Fecha de presentación

CPR: 9052378

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

Mod.:

Justificant / Justificante:

SUBJECTE PASSIU:

Import / Importe:

CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:

SUJETO PASIVO:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:

905231700080430200089265

POBLACIÓN:
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS D’INTERÈS GENERAL
Resum Anual

Model TA-10

Exercici

Municipi

DADES DEL CONTRIBUENT
Denominació social

Espai reservat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ

Tipus de subministrament
Nombre de percepcions relacionades en la declaració
Import de les percepcions relacionades

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se

Telèfon

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Data:
Firma del declarant o representant:

Firmat:
Càrrec:
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Relació de perceptors

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Relació de perceptors

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D´ACCÈS A LA XARXA SENSE FILS MUNICIPAL “WIFI”
Article 1. Disposicions generals.
1. D´acord amb allò que disposa l´article 127 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb els articles 41 a 47 d´aquest mateix
RD Legislatiu 2/2004, l´Ajuntament de Vila-sacra estableix els preus públics per a la prestació de
serveis a la xarxa sense fils municipal de Vila-Sacra.
2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics s´ha de regir per aquesta norma
reguladora, pel que disposa el Rd Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d´abril, de Taxes i Preus Públics, segons la nova
redacció donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de Modificació de Règim Legal de les Taxes
Estatals i Locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, així com pel
Reglament General de Recaptació.
Article 2. Objecte i serveis que comprèn la prestació.
Constitueix l´objecte d´aquesta ordenança la regulació de la contraprestació pecuniària a satisfer per
part dels usuaris dels serveis oferts per part de l´Ajuntament.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic, tots aquells que ho sol·licitin o es beneficiïn dels serveis
prestats o realitzats a través de la xarxa sense fils municipal.
Article 4. Naixement de l´obligació de pagar.
1. L´obligació de pagar el preu públic neix amb l’accés a la xarxa i lliurament del nom d´usuari i
contrasenya per accedir-hi.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat a fer el pagament, el servei no s´arribi a prestar o no es
desenvolupi, s´ha de procedir a la devolució de l´import corresponent.
Article 5. Quantia i pagament.
1. Per a l’accés a la xarxa sense fils de l’Ajuntament, gaudint d’accés a internet i d’altres serveis
d’interconnexió dels diferents usuaris de la xarxa. S’estableix una quota fixa de 10,00€/mes (IVA
exclòs).
2. El pagament del preu públic s´efectuarà durant el mes de la posada en marxa del servei i es durà a
terme per a la resta de mesos l’any. Amb la finalitat de facilitar el pagament , l´Ajuntament remetrà al
domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en l´entitat bancària
col·laboradora.
Article 6. establiment i fixació.
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1. L´import del preu públic per a la prestació del servei d’accés a la xarxa sense fils, ha de ser com a
mínim el seu cost.
2. No obstant, quan hi hagin raons socials, benèfiques, culturals o d´interès públic que així ho
aconsellin, es pot fixar un preu públic per sota dels límits previstos en l´apartat anterior. En aquests
casos s´ha de consignar en el Pressupost les dotacions per a la cobertura de la diferència resultant.
Article 7. Impagament del preu públic.
La falta de pagament produeix el cessament immediat de la prestació del servei d’accés a la xarxa
sense fils.
Article 8. Compromís i qualitat del servei.
1.L’Ajuntament, com a prestador del servei de connexió a la xarxa inalàmbrica per accedir a serveis de
connexió a Internet, entre d´altres, assumeix els següents compromisos de qualitat:
a) La xarxa estarà operativa, com a mínim, 325 dies l´any.
b) La velocitat garantida d’accés serà el 10% de la velocitat màxima d’accés
que serà de 256 kb.
2. L’Ajuntament no assumeix els problemes de lentitud de l´usuari derivats de la seva qualitat de
senyal deficient, entenent com a deficient una qualitat de senyal inferior a 10.
Disposició addicional.
Els preceptes d´aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d´aquesta, s´entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2011,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 248, de 30 de desembre de 2011, regirà a
partir de l´1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 19
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Capítol I.
Fonament Legal
Article 1. FONAMENT LEGAL.
Aquesta ordenança fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació als 4.b) i
5.e.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1ª)
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i següents del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les contribucions especials,
en aquest municipi, previst en els articles 28 al 37 ambdós inclosos, en el RD Legislatiu 2/2004, de 5
de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Capítol II.
Fet Imposable.
Article 2. FET IMPOSABLE.
1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per l’obtenció per part del subjecte
passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns, com a conseqüència de la realització
d'obres públiques o de l'establiment o 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
independentment del fet que unes i altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes passius.
Article 3. 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 l’àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l’Ajuntament per atendre els
fins que li són atribuïts. S’exclouen les seves obres realitzades a títol de propietari dels seus
béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament per haver-hi estat atribuïts o delegats per altres
entitats públiques, i també aquelles que la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués
assumit.
c) Els que es realitzin o estableixin per part d’altres entitats públiques o pels concessionaris
d’aquestes, amb aportacions econòmiques d’aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals, encara que siguin realitzats o establerts per:
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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.
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
d’ampliació dels serveis per raó de les quals haguessin estat establertes i exigides.
Article 4. OBRES I SERVEIS DETERMINATS DEL FET IMPOSABLE.
L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de les contribucions especials,
sempre que es donin les circumstàncies conformadores de fet imposable establertes a l’article 2n. de
la present ordenança, entre d’altres i al 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, substitució de xarxes de distribució d’aigües residuals.
c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució
d’energia elèctrica.
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i pavimentades, i també
la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de 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 regadiu de finques.
h) Per a la realització i depuració d’aigües per a l’abastament.
i)

Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.

j)

Per la plantació d’arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l’ampliació de parcs i
jardins que siguin d’interès per un determinat barri, zona o sector.

k) Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció.
l)

Per la realització d’obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra avingudes i
inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d’aigües.

m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i canonades de distribució
d’aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i
informació.
n) Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals.
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Capítol III.
Exempcions i Bonificacions,
Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
1. No es reconeixeran en matèria de contribucions especials altres beneficis fiscals que els que
vinguin establerts per disposicions amb caire de llei posterior al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o per tractats o convenis
internacionals.
2. Els qui en el 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.
Capítol IV
Subjectes Passius.
Article 6. CONSIDERACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS.
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i les entitats a que és refereix l' article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les
obres o per a l' establiment dels serveis municipals que originin 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 a l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis,
a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupin la
seva activitat en aquesta branca, al terme municipal.
d) En les contribucions especials per a construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que hagin d’utilitzar-les.
Article 7. CONTRIBUENTS.
1. Sense perjudici, en el seu cas, d’allò que disposa l’apartat 3 de l’article 12 de la present ordenança
les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que
apareguin al Registre de la Propietat, com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en
el Registre Mercantil o en la Matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de
les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data d’acabament de les obres o
en la de començament de la prestació del servei.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris
facilitarà a l’Administració Municipal, el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en
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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.
Capítol v
Base Imposable.
Article 8. 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 a la realització de les obres o per a 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 de serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d´ocupar permanentment les obres o serveis, excepte
que es tractin de béns d´ús públic, de terrenys cedits gratuïta i obligatòriament al municipi, o
el d´immobles cedits en els termes establerts a l’article 77 de la Llei de Patrimoni de l´Estat.
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 a 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 de 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 pública o privada.
S’exceptua el cas que la persona o entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la condició de
subjecte passiu, cas en el qual es procedirà de conformitat amb allò que s'indica a l’apartat 2 de
l’article 10 de la present ordenança.
Article 9. DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE.
La Corporació determinarà en l’acord d’ordenació concret el percentatge del cost de l’obra o servei a
repartir entre els afectats, que constituirà en cada cas, la base imposable de la Contribució Especial de
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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.
Capítol VI
Quota Tributària
Article 10. BASES DE REPARTIMENT.
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius i es
tindrà en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les següents
regles:
a) Amb caràcter general s’aplicaran conjunta o separadament, 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 els 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’impost de les seves primes
recaptades, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total amortització.
c) En el cas de les obres a què es refereix l’article 4.m) de la present ordenança l’import total de
les contribucions especials serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin
d’utilitzar-les en raó a l’espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total,
encara que no les usin immediatament.
2. En cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les contribucions
especials, atorgui una subvenció o auxili econòmic per a la realització de les obres o l'establiment
o l'ampliació dels serveis municipals, l'import de tal subvenció o auxili es destinarà, primerament,
a compensar la seva quota i l’excés, si n'hi ha, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta
dels subjectes passius.
Article 11. ALTRES BASES DE REPARTIMENT.
1. A tota mena d’obres, quan la diferència de cost per unitat en els diversos trams o seccions de
l’obra o servei no correspongui anàloga diferència en el grau d’utilitat o benefici pels interessats,
totes les parts pel 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 a 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’amidarà, en tals casos, per la del
solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l’edificació, els patis oberts, les zones
de jardí o els espais lliures.
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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.
Capítol VII
Meritació
Article 12. MERITACIÓ.
1. Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s’hagin executat o el
servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà per
cada un dels subjectes passius des que s’hagin fet les corresponents a cada tram o fracció de
l’obra.
2. Sense perjudici d’allò que disposa l’apartat anterior, un cop aprovat l’acord concret d’imposició i
ordenació, l’Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les contribucions especials en
funció de l’import del cost previst per l’any següent. No podrà exigir-se la bestreta d’una nova
anualitat sinó han estat fetes les obres per a les quals es va exigir la corresponent bestreta.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb allò que disposa l’article 6 de la
present ordenança, encara que en l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho
sigui amb referència a data de la seva aprovació i que el mateix subjecte hagués pagat les quotes,
de conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 del present article. Quan la persona que figuri
com a subjecte passiu en l’acord concret d’ordenació i li hagi estat notificat així, transmeti els
drets sobre els béns o les explotacions que motiven la imposició en el període comprès entre
l’aprovació de l’esmentat acord i el de 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, 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.
Capítol VIII
Fraccionaments i Ajornaments.
Article 13. FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE LES QÜOTES.
1. Un cop determinada la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del contribuent,
el fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent de garantir-se el
pagament del deute tributari, que inclourà l’import de l’interès de demora de les quantitats
ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra garantia suficient a satisfacció
de la Corporació.
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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 de benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent del pagament, els recàrrecs i els interessos
corresponents.
4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d’ajornament o fraccionament,
mitjançant ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de pagament, i també dels
interessos vençuts, i es cancel·larà la garantia constituïda.
Capítol IX
Imposició I Ordenació.
Article 14. IMPOSICIÓ.
L’exacció de les contribucions especials necessitarà la prèvia adopció per l’Ajuntament de l’acord
d’imposició en cada cas concret.
Article 15. ORDENACIÓ.
1. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei que s’hagi de
costejar mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que s’hagi aprovat
l’ordenació concreta d’aquestes.
2. L’acord d’ordenació o ordenança reguladora serà d’inexcusable adopció i contindrà la determinació
del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de
repartiment.
L’acord d’ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en la resta de qüestions a la
present ordenança de contribucions especials.
3. Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, determinades les quotes a
satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu
domicili fossin coneguts, i sinó, per edictes. Els interessats podran formular recurs de
reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions
especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o
les quotes assignades.
Article 16. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENS LOCALS.
1. Quan l’Ajuntament col·labori amb altres entitats locals en la realització o l’establiment o l’ampliació
de serveis i sempre que s’imposin contribucions especials, s’observaran les següents regles:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords d’imposició i
ordenació concrets.
b) Si alguna de les entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis, amb la
col·laboració econòmica de l’altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la
contribució especial, sense perjudici d’allò que disposa la lletra a) anterior.
2. En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una d’aquestes entitats, quedarà
sense efecte l’actuació comuna, i adoptarà separadament cadascuna d’elles les decisions que
procedeixin.
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Article 17. DEL.LEGACIÓ 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 151 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Capítol X
Col·laboració Ciutadana.
Article 18. 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
pertoqui, quan la situació financera municipal no permeti destinar-hi recursos.
Article 19. COL·LABORACIÓ EN INICIATIVA MUNICIPAL.
1. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o l’ampliació de
serveis promoguts per l’Ajuntament podran constituir-se en associacions administratives de
contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de les contribucions
especials.
2. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article
anterior, l’acord s’haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin,
almenys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer.
Capítol XI
Recaptació i Inspecció.
Article 20. RECAPTACIÓ.
Per a la recaptació de les contribucions especials es procedirà segons el que estableix pels ingressos
directes l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 21. INFRACCIONS I SANCIONS.
1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions que hi
corresponguin en cada cas, s´aplicaran les normes contingudes en la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària, i a l´Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes
liquidades no prescrites.
Capítol XII
Remissió Normativa.
Article 22. 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.
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Disposicions Finals.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació Municipal, entrarà en vigor el dia següent
al de la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
Diligència.
Aquesta ordenança, en la seva redacció actual, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en data 23
d’octubre de 2004.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA
REHABILITACIÓ I TRACTAMENT D’EDIFICIS
CAPÍTOL 1
PRELIMINAR
Article 1. L’objecte de la present ordenança és la regulació dels ajuts econòmics per a impulsar i
fomentar el tractament de façanes.
Article 2. Les ajudes municipals s’aplicaran a les següents actuacions:
a) Tractament, repicat i/o pintura de façanes i mitgeres.
b) Normalització de rètols del barri vell segons normativa vigent.
Article 3. Per poder accedir a la subvenció s’hauran de reunir els requisits establerts a la present
ordenança i acreditar prèviament estar al corrent d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Vila-sacra.
CAPÍTOL 2
AJUTS ECONÒMICS PER TRACTAMENT I PINTURA DE FAÇANES I MITGERES
Article 4. Poden optar a aquestes subvencions tots els propietaris, comunitats de propietaris i
llogaters d’habitatges, situats al Municipi de Vila-sacra.
Article 5. Les condicions objectives per a obtenir la subvenció són les següents:
a) L’immoble ha de tenir una antiguitat mínima de 10 anys des de la seva construcció.
b) Caldrà tractar, repicar i/o pintar totes les façanes de l’immoble. En el cas que no es tractin totes
les façanes i per tal de poder accedir a la subvenció, no podrà quedar sense tractar cap paret
mitgera que es visualitzi des del carrer principal on s’ha realitzat l’actuació.
c) L’actuació inclourà tots els elements que estiguin fora d’ordenació.
Article 6. Per abonar la subvenció i tal com contempla l’article 3, els sol·licitants hauran d’estar al
corrent al pagament de les obligacions tributàries, tant si es tracta d’un propietari de la finca, com si
ho demana la comunitat de propietaris. En cas de detectar-se deutes l’Ajuntament podrà:
a) Paralitzar l’expedient de subvenció fins que s’aboni el deute.
b) Si un membre de la comunitat de propietaris és deutor a l’Ajuntament, es disminuirà la quantitat
de la subvenció total concedida a la comunitat, en el percentatge que en raó del coeficient de
propietat horitzontal tingui aquest deutor.
Article 7. En la concessió de les subvencions es seguirà el següent ordre de prioritats:
1- Els immobles que figurin en el catàleg de protecció arquitectònica del Pla General.
2- Immobles situats en el barri vell i ravals en el Pla General.
3- Immobles situats en zones d’alineació de vial i eixample del Pla General.
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Article 8. Les subvencions consistiran en l’import total resultant d’aplicar un preu per m 2 a la
superfície tractada.
Mòdul de tractament/ pintura de façana i mitgera: 4€/m2.
Màxim per immoble de 100,00€.
Article 9. Altres ajuts per aquestes actuacions són:
a) Un 100% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres. En el supòsit que el tractament de
l’immoble no sigui integral de totes les façanes, la subvenció en concepte d’impost de
construccions, només serà del 50%.
b) Un 100% de la taxa a satisfer per l’atorgament de la corresponent llicència urbanística.
c) Un 100% del preu públic satisfet per l’ocupació de la via amb materials de construcció, runes,
tanques, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Article 10. La documentació requerida per sol·licitar la subvenció serà:
1- Document de sol·licitud segons model normalitzat.
2- Acompanyar una fotografia a color (13 x 18) de la façana o mitgera a tractar.
3- En cas d’una comunitat de propietaris el títol constitutiu on s’especifiquin les quotes de
participació, de cada un. I la relació actualitzada de propietaris, en cas d’haver-se produït alguna
variació.
Article 11. La subvenció s’atorgarà prèvia presentació de la factura de l’actuació realitzada,
acompanyada d’una fotografia de l’estat actual. Els serveis tècnics realitzaran una visita prèvia
d’inspecció.
CAPÍTOL 3
ATORGAMENT DELS AJUTS
Article 12. Les subvencions seran atorgades a proposta de l’àrea d’Urbanisme Municipal per resolució
d’Alcaldia, previ informe favorable dels serveis tècnics i econòmics.
Article 13. Aquestes subvencions no són acumulables amb d’altres línies específiques fixades per la
Corporació, encara que sí són compatibles amb qualsevol altra subvenció que els propietaris puguin
rebre d’altres administracions.
Article 14. Les subvencions seran atorgades a càrrec de la partida 01.152.48004.01 amb els imports
anuals màxims que fixi el pressupost municipal. En cas que s’esgoti la partida les peticions s’inclouran
en l’exercici següent, mentre estigui vigent l’ordenança.
Disposicions addicionals.
Disposició addicional primera.- Les subvencions concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança es regiran per la normativa amb que es van concedir.
Diligència.
Aquesta ordenança, en la seva redacció actual, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en data 23
d’octubre de 2004.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
MATRIMONIS CIVILS
En l’ús de les facultats conferides per l’Article 133.2 i l’Article 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
disposen els Article 15 a 10 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret 2/2004 de 5 de març, aquest ajuntament estableix la taxa per a la prestació dels serveis
matrimonials civils, que es regirà per la present ordenança fiscal, de les quals normes atenent al
previngut en l’Article 58 de l’esmentada llei.
Article 1. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa iniciada i desenvolupada amb motiu de
la prestació del servei de matrimoni civil en les Cases Consistorials. I això encara que el matrimoni no
arribi a celebrar-se per causa imputable als contraents i subjectes passius de la taxa.
Article 2. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·licitin la celebració del matrimoni o a qui
es presti el servei de matrimoni civil, pel qual la celebració s’hagi iniciat l’expedient.
Article 3. QUANTIA DE LA TAXA
1. La quantia de la taxa serà de 115,70€.
2. Si un dels contraents està empadronat al municipi i la cerimònia es porta a terme en horari
d’oficina, es contempla una bonificació del 75% de la taxa, quedant per tant en 29,00€.
3. En cas de desplaçaments fora de les instal·lacions municipals, caldrà afegir-hi una taxa
complementària de 30,00€.
Article 4. MERITACIÓ
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan per l’interessat es presenti la sol·licitud per la
concreció de la data i hora de celebració del matrimoni, que es durà a terme tots els dies de l’any.
Article 5. NORMES DE GESTIÓ
Per part dels subjectes passius es formularà petició del servei, el qual en cas d’accedir-se a la mateixa
s’aprovarà la liquidació corresponent que serà notificada al peticionari.
El justificant de pagament s´haurà de presentar abans de portar a terme la prestació del servei.
Article 6. DEVOLUCIÓ
Els subjectes passius tindran dret a la devolució de la taxa quan el matrimoni no s’hagi pogut celebrar
per causa imputable a l’ajuntament, sempre que s’acrediti el pagament.
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S’entendrà causa imputable a l’ajuntament l’originada exclusivament per voluntat municipal que no
vingui motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o
comportaments dels interessats.
Igualment els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50% de l’import de la taxa quan la
cerimònia del matrimoni civil no s’hagi pogut celebrar per causa imputable als mateixos sempre que
es comuniqui a l’Ajuntament, amb una anticipació mínima de 48 hores al dia fixat per la celebració del
matrimoni, per qualsevol mitjà que permeti tenir la constància de la seva recepció per l’Ajuntament.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de desembre de 2012,
publicant-se el text de les modificacions en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2012, regirà a
partir de l’1de gener de 2013 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I
LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb el
que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Vila-sacra estableix
el preu públic per a l’ús de les diferents sales i dependències municipals, especificades en el reglament
d’ús d’instal·lacions municipals.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús o aprofitament especial dels espais i locals dels edificis
municipals detallats en el reglament esmentat, i que són: Palau de l’Abat, centre cívic, escoles.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les persones i/o entitats a favor dels quals s’acordi i
autoritzi la cessió d’ús dels locals i edificis de propietat municipal.
Article 4t.- Quantia.
1. La quantia dels preus públics per la utilització de locals i edificis de titularitat municipal serà la que
es fixa en la tarifa continguda a l’apartat següent:

LOCAL/EDIFICI

TIPUS D'ACTE I/O
ACTIVITAT

TARIFA

DIPÒSIT/FIANÇA

a) Casaments
(taxa s/ OOFF núm. 21)

1. Palau de l'Abat (sales
d'exposicions
i
sales
b) Exposicions artístiques
polivalents)
c) Activitats diverses

15% s/ import total
vendes i cessió d'una obra
de les exposades
250,00€/dia

100,00 €

2. Sala de lectura "Josep
Activitats diverses
Coderch"

150,00€/dia

75,00 €

3. Centre cívic

Activitats diverses

250,00€/dia

100,00 €

4. Antigues escoles

Activitats diverses

150,00€/dia

75,00 €

2. L’Ajuntament podrà concedir una bonificació de fins el 100% de la quota, en el supòsit de tractarse de sol·licituds efectuades per part de persones i/o entitats del municipi sense finalitat lucrativa.
Aquesta bonificació s’avaluarà a partir de cada sol·licitud presentada.
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3. Cal tenir en compte que els espais no estaran atesos, durant la realització dels actes o activitats,
per personal municipal.
4. El preu indicat inclou aigua, llum, calefacció i aire condicionat (en el cas que n’hi hagi d’instal·lat).
5. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la cessió d’ús dels nous
locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas pel Ple de la Corporació, de forma que
es cobreixin, com a mínim, els costos dels mateixos.
6. L’ús dels edificis en el cas de persones particulars i/o entitats privades queda restringit a aquelles
que portin un mínim de dos anys empadronades al municipi i/o hi estiguin establertes legalment,
llevat que el Ple de l’Ajuntament acordi excepcionalitats al respecte.
Article 5è.- Bonificacions
Respecte de la quota que correspongui podran atorgar-se les bonificacions que a continuació es
detallaran, en funció del subjecte passiu que demana l’autorització, caràcter o finalitat de l’activitat
que es proposa desenvolupar i el seu grau d’interès públic, general i específic per als veïns i residents
al municipi.
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades i justificades per l’interessat qui, a l’efecte,
aportarà la documentació que consideri adient.
1. Si el sol·licitant és una persona o entitat sense ànim de lucre que vol exposar la seva obra artística;
bonificació 100%.
2. Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre amb domicili en el municipi de Vilasacra, excepte si realitza activitats obertes al públic amb cobrament d’entrada o quota; bonificació
100%.
3. Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les societats de
capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, per actes d’interès general, que
puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi; bonificació 100%.
Article 6è.- Normes de gestió
1. La Liquidació del preu públic i el dipòsit de la fiança corresponent es practicaran en la mateixa
resolució en que s’autoritza l’ús especial, i s’hauran de fer efectives, en tot cas, abans de l’inici
d’aquest.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa i la fiança es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat.
3. L’Ajuntament emetrà un rebut acreditatiu del pagament.
4. En el cas d’extinció automàtica de l’autorització per les causes establertes a les lletres a, b, c i d de
l’article 11 del reglament d’ús, no es retornarà el preu públic liquidat.
5. Quan per causa de la utilització, els béns municipals resultessin malmesos o amb desperfectes, el
titular de l’autorització, sense perjudici del pagament del preu públic corresponent, restarà obligat
al reintegrament total de les despeses de reconstrucció o reparació dels danys causats. Amb
aquesta finalitat s’aplicarà primerament l’import de la fiança dipositada.
Article 7è.- Obligació de pagament
1. L’obligació del pagament dels preus públics regulat en aquesta ordenança neix en el moment de
sol·licitar l’autorització d’ús dels espais o locals municipals.
2. Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que el sol·licitant coneix l’estat del equipament
que sol·licita, i s’obliga en aquest acte a no fer cap reclamació l’efecte.
3. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria municipal.
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Article 8è.- Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte
determinin, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i preus públics
i la resta de disposicions concordants.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor un cop complimentat el tràmit de publicació preceptiu i
transcorregut el termini establert en l’article 65.2, en relació al 70.2 de la Llei 7/1985, de bases del
règim local.
El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència de modificació
Aquesta Ordenança ha estat aprovada per acord del Ple de l'Ajuntament, que ha esdevingut ferm a
partir del dia 21 de juny de 2013, i romandrà vigent en els termes aquí establerts, fins que es derogui
o modifiqui.
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