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Núm. 16669
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2012
El Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2011, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2011 va aprovar provisionalment la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant Edicte publicat en el BOP de Girona
núm. 213 de data 8 de novembre de 2011, en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Punt Diari de data 10 de novembre
de 2011.
Durant aquest termini s’ha presentat una al.legació subscrita pel Sr. Òscar Aparicio Pedrosa i per la Sra. Núria Anglada
Casamajor, en nom del grup municipal PSC i CIU respectivament.
Aquesta al.legació, en resum proposa:
Primer.- Ordenança fiscal número 8 reguladora de les taxes per a la realització d’activitats jurídic administratives de
competència local.
Es proposa modificar l’apartat D) de l’ordenança número 8 de modificar les quanties contingudes en l’apartat per senyalització
vertical fixant les següents:
“150 € per la instal·lació d’una pilona i 250€ per la instal·lació de dues pilones.”
A més cal afegir-hi l’addenda següent:
“Per la senyalització vertical a part meritarà al subjecte passiu un import addicional de ½ hora de l’import hora establerta d’un
peó de la brigada, i que correspondrà a la instal·lació de la pilona/es.”
Segon.- Ordenança fiscal 11 ordenança reguladora per la taxa de recollida de residus municipals
Es proposa la modificació de la taxa de recollida de residus municipals, per ajustar- la al cost efectiu del servei, atès que no
s’ha tingut en compte en l’estudi de costos la millora i tancament de l’espai on s’ubiquen els contenidors. Es proposa un
augment del 0,65% de la taxa.
Tercer.- Ordenança número 14 reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic.
A) Es proposa afegir el text següent en l’apartat tercer:
“Per l’autorització per la instal·lació de taules i cadires s’haurà d’acreditar abans de la seva autorització que el sol·licitant es troba
al corrent de les obligacions tributàries amb la Corporació. En cas de ser deutor amb la Corporació no es podrà autoritzar la
instal·lació de taules i cadires en terrenys d’ús públic.”
B) En l’apartat quart, regulador de la taxa per parades, barraques, casetes, atraccions, espectacles mercats, etc. que ocupen la
via pública., i d’acord amb l’al·legació segona d’aquest document es proposa l’augment en un 0,65 % de la taxa d’escombraries
per repercutir el cost efectiu del servei.
C) En l’apartat cinquè taxa per entrada de vehicles i reserves d’aparcament, càrrega i descarrega, caldria afegir
“ En el cas que els subjecte passiu de la taxa de gual (amb placa de senyalització) no liquidi la taxa en el període
voluntari de l’exercici en curs, suposarà que la Corporació podrà automàticament retirar aquesta senyalització de la
façana on estigui col·locada, i meritarà aquesta retirada de la placa de gual una taxa per import de 60,00 € que serà exigit
al subjecte passiu.”
D) En l’apartat sisè taxa per ocupació amb aparells distribuïdors de combustible o qualsevol article o mercaderia, caixers i
màquines automàtiques en terrenys d’ús públic local.
1. Per cada aparell per a la venda automàtica de qualsevol article, instal·lat a la façana o ocupant les
voreres o vies públiques, tributaran l’any per cada aparell,
a) amb dimensions no superiors a 1 m2
2. Per cada caixer automàtic d’un establiment comercial, instal·lat a la façana o ocupant les voreres o vies
públiques, tributaran l’any, per cada aparell

90,90 €/any
231,98 any
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Quart.- Ordenança fiscals número 22 ordenança sobre preus públics
A) apartat sisè Escola de Cobla Conrad saló i paràgraf aula de música
D’acord amb l’acord plenari de data 23 de desembre de 2010, cal fer una agrupació sota un sol epígraf, apartat 6, que
s’anomeni Escola Municipal de Música Conrad Saló i contingui els que fins ara es desglossaven en Escola de Cobla Conrad
Saló i Aula de música. A més caldria modificar la denominació cursets, ja que no és acceptat, donat que s’imparteixen
cursos de setembre a juny de diferent nivell i regulats per un projecte curricular de centre aprovat en la mateixa data.
Un cop feta aquesta unificació en un únic apartat sisè de l’Ordenança fiscal número 22 sobre preus públics, i per tal de
equilibrar una mica més un servei deficitari, proposem que per igualar tots els preus es mantinguin els preus en les matèries
que no són música de cobla i en el que en la redacció inicial d’aquestes ordenances es regulaven sota l’epígraf 6 d’Escola de
Cobla Conrad Saló, es proposa desglossar les matèries en diferents conceptes i equipar-ne el preu els que en la redacció inicial
es regulaven sota l’epígraf 6.2 Aula de Música.
B) apartat 13 prestació de serveis de la brigada municipal d’obres i serveis
Ajustar l’import del preu hora del personal de la brigada municipal d’obres i serveis al cost real del serveis generals i per la
recollida d’animals a la via pública.
Preu hora- oficial............................................ 24,00
Preu hora- peó................................................ 20,00
Desbrossar per hora....................................... 25,80
Màquina de netejar per hora........................ 31,00
Per recollida d’un animal extraviat a la via pública
( 1ª i 2ª recollida) no festiu
( 3ª i successives )no festiu
( 1ª i 2ª recollida) festiu
( 3ª i successives ) festiu

37,00
74,00
44,00
88,00

Vist l’’informe d’Intervenció núm. 80/2011 de data 20 de desembre de 2011.
El Ple acorda:
PRIMER.- ESTIMAR íntegrament les al.legacions presentades en data 17 de desembre de 2011 pel Sr. Òscar Aparicio Pedrosa i
per la Sra. Núria Anglada Casamajor, en nom del grup municipal PSC i CIU respectivament contra l’aprovació provisional de
la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT les Ordenances Fiscals que han de regir per a l’exercici 2012.
TERCER.- PUBLICAR ÍNTEGRAMENT en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Tauler d’Anuncis de la
Corporació el text íntegre de les ordenances fiscals que han de regir per a l’exercici 2012.
QUART.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances Fiscals
reguladores dels Tributs Municipals, d’acord amb el que es preveu a l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació
de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.”
De conformitat amb el que es disposa a l’article 17.4 i concordants del RDL 2/2004, es publiquen íntegrament el text de les
ordenances fiscals aprovades. Aquestes ordenances regiran a partir del dia 1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins que
no se n’acordi la seva modificació o derogació.
Contra aquest acord, d’acord amb allò disposat a l’article 19 del RDL 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrá interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es pot interposar, si s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
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ORDENANÇA NÚM. 1.- 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.
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, reguladora de les bases de règim
local en la nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per la modernització del govern local.
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 fona
ment legal i per normativa supletòria les següents normes:
a) La Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril, i el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b) La Llei 58/2003, de 27 de desembre, General tributària de la qual son supletòries la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària i la Llei de procediment administratiu.
c) DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes reglamentàries de desenvolupament de la legislació
anterior, en especial:
• Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació (BOE núm. 210, de 2-09-2005)
• RD 520/2005, de 13 de maig pel que s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
• RD 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General del Règim sancionador Tributari.
• RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Els preceptes d’aquestes ordenances fiscals, que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquelles en que es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran que son automàticament
modificades i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Article 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ
1. Les Ordenances s’aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de residència efectiva i de territorialitat.
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.
Article 4. BENEFICIS FISCALS
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s’interpretaran en sentit restrictiu, prohibint-se l’analogia (art. 14 Llei 58/2003,
de 17 de desembre (LGT).
2. Quan en les respectives Ordenances es declari a algú amb dret a exempció o bonificació, aquest benefici no s’estén a les
persones que, sigui quina sigui la seva relació amb l’exempt, tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin reconeguda
per llei exempció o bonificació.
CAPÍTOL II.‑ SUBJECTES PASSIUS
Article 5. SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT
1. Les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d’una exacció ho seran per algun d’aquests conceptes:
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o 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.
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Article 6. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU
El subjecte passiu és obligat a:
1r.‑ Pagar el deute tributari.
2n.‑ Formular tantes obligacions, declaracions i comunicacions com s’exigeixin per cada tribut.
3r.‑ 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.
4t.‑ Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions.
5è‑ 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 se 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 fallida del contribuent o del compliment de
l’esdeveniment determinant de l’exigibilitat de l’obligació subsidiària a ell no imputable, es requerirà al responsable sub
sidiari perquè 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 perquè 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 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 perso
nals. 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’explotacions o activitats econòmiques
respondran d’aquests, sense perjudici d’allò que disposa el núm. 2 de l’article 7é 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.
3. La responsabilitat de l’adquirent per actes “inter‑vivos” no eximeix el transmissor de l’obligació de pagament.
Article 10. REPRESENTANTS
1. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual s’entendran les successives actuacions
administratives, si no es fa manifestació en contra.
2. Per interposar reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies, i renunciar a drets en nom d’un subjecte passiu, haurà
d’acreditar‑se la representació amb poder bastant, mitjançant document públic o privat amb firma legitimada notòriament
o compareixença davant l’òrgan administratiu competent. Per als actes de tràmit es presumirà concedida la representació.
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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 deu dies.
Article 11. DOMICILI FISCAL
1. Els subjectes passius 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.
2. Per als empadronats en el municipi el seu domicili serà el que figura en el Padró. Els subjectes passius que visquin fora del
municipi hauran de declarar un domicili per notificacions en el terme municipal, i, si no ho han fet, s’entén que es 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 que radiqui l’efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.
CAPÍTOL III.‑ GESTIÓ
Article 13. EL FET IMPOSABLE
Constituirà el fet imposable algun dels següents supòsits:
1. En les taxes,
A) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
B) La prestació de serveis o la realització d’ activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera
particular a l’obligat tributari.
En tot cas tindran la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixi l’entitat local per:
a) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
b) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de dret públic de competència local que
es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu quan es produeixi qualsevol de les circunstàncies següents:
1) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels obligats tributaris.
2) Que no es prestin o realitzin pel sector privat.
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. Les entitats locals exigiran els impostos previstos en el RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (BOE 9-03-2004)
4. Les entitats locals, podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de
l’Entitat local, sempre que no hi concorrin alguna de les dues circumstàncies especificades en l’article 20.1 B) del RDL 2/2004,
de 5 de març. No es podran exigir preus públics pels serveis i activitats enumerats en l’article 21 del RDL 2/2004, de 5 de març.
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 l’obligació tributària.
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i tarifes, l’obligació de contribuir
naixerà el mateix mes/trimestre que es produeixi el fet imposable.
Article 15. DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES
1. L’Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per determinar la base imposable dintre dels
següents règims:
a) Estimació directa.
b) Estimació objectiva.
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2. En l’Ordenança pròpia de cada exacció s’establirà els mitjans i els mètodes per determinar la base de gravaren 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 fixesa 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.
Article 17. DEUTE TRIBUTARI
1. El deute tributari estarà constituït especialment per la quota o quantitat a ingressar que resulti de lobligaciço tributaria
principal
2. Formaran també part, si s’escau, del deute tributari:
a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes a favor de lAjuntament o altres ens publics
b) Els recarrecs per declaracio extemporanea.
c) Els recarrecs del periode executiu
b) L’interès de demora.
Les sancions tributaries que puguin imposar=se no formaran part del deute tributari.
Article 18. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
1. 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.
2. En els casos d’ autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici de l’assistència tècnica que pugui
facilitar el personal de l’Ajuntament, i serà simultània a l’ingrés.
3. En tot document liquidable s’expressarà l’Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l’epígraf i el concepte de què es tracti i els
elements integrants de la liquidació.
4. 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 la liquidació d’un tribut
o per 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, se sol·licitarà amb caràcter general l’últim rebut de l’impost s/béns immobles.
Article 20. PADRONS, MATRICULES 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:
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a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu.
b) Objecte de l’exacció.
c) B
 ase imposable.
d) Tipus de gravamen.
e) Quota assignada.
f) Deute tributari.
3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons corresponents i se sotmetran a l’aprovació de
l’Alcalde, o de la Junta de Govern Local si ho te 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 durant 15 dies per al seu examen i les reclamacions per part dels
interessats, en el BOP i en tauler d’anuncis de l’entitat local.
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. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu padró
o matrícula podran notificar-secolectivament les successives liquidacions a través d’edictes que així ho adverteixin (art. 102 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària)
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 imprescindibles per a practicar la
liquidació, s’efectuarà l’ingrés corresponent que tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecta a comprovació i
verificació. L’Alcaldia disposarà els 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, en l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Hauran d’efectuar‑se les dites autoli
quidacions en els terminis establerts en les Ordenances Fiscals específiques de cada tribut.
3. 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 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, les entitats locals podran 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 de que en l’Ordenança
pròpia de cada taxa s’assenyali expressament el contrari.
2. L’interessat al sol·licitar el servei, l’autorització o la llicència de què es tracti es dirigirà a l’oficina de Tresoreria on s’efectuarà
el càlcul de l’import del dipòsit previ que en 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 apercebiment que,
transcorregut aquest termini sense efectuar‑lo, es considerarà desistida la petició.
3. En el document cobrable que facilitarà l’administració, s’expressarà l’Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l’epígraf i el concepte de
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 liquidador. Se’n lliurarà una còpia a l’interessat,
degudament autenticada, com a justificant de pagament i una 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.

Administració Local Ajuntaments

Núm. 248 – 30 de desembre de 2011

Pàg. 44

2. La renúncia o desistiment de l’interessat una vegada tramitada la sol·licitud corresponent concedida o no la llicència/
autorització no donarà lloc a devolució de la taxa.
3. La denegació d’una llicència, una vegada tramitada la sol·licitud, no donarà lloc a la devolució de la taxa.
Article 23. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
1. Quan de la resolució d’un expedient resulti un ingrés indegut, l’Oficina 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 noti
ficarà a la Intervenció, junt amb el justificant original de l’ingrés corresponent. En cas de pèrdua del justificant original de
l’ingrés es substituirà aquest per una certificació que haurà de sol·licitar la part interessada.
2. La Intervenció expedirà el manament de pagament a nom de la persona o entitat a qui correspongui l’ingrés, comptabilitzant‑lo
com a minoració del concepte d’ingrés del pressupost de l’exercici concret, sempre que existeixi recaptació suficient.
3. Quan es tracti de devolució de tributs suprimits,l’Alcalde‑President, com a ordenador de pagament, 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.
La resta d’aspectes sustantius i formals, no explicitats s’estarà al que disposa el capítol V, Secció 1ª, articles 14 a 20 del Reial
Decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003 LGT, en
matèria de revisió en via administrativa.
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.
2. L’Oficina de Rendes i Exaccions, quan hagi rebut la còpia dels expedients tramitats per les Oficines Gestores, cursarà la relació de
baixes rebudes a la Tresoreria a l’objecte que aquesta oficina complimenti la factura de data 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 cobrables, 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 RDL 2/2004, de 5 de març 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.
2. La gestió en la inspecció de l’I.A.E. serà conferida a la Diputació de Girona, d’acord amb el conveni signat en el seu dia i
aprovat pel Ple de 27-03-2001.
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 supramunici
pal 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 escobriment 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) C
 omprovar 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.
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e) Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels 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 directament 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
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària
c) D
 e valoració
d) D’informe i assessorament
Article 29.‑ LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES DERIVADES DE LES ACTES 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.b) del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 30.‑ 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 31.‑ ENTRADA I RECONEIXEMENT DE FINQUES
Correspondrà a l’Alcalde o President de l’ens supramunicipal delegat expedir i signar l’autorització escrita a què es refereix
el Reglament General d’Inspecció Tributària.
Article 32.‑ PLANS INSPECCIÓ
1.‑ L’Ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències, o, i 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.
3.- Les actuacions inspectores hauran de portar-se a terme subjectant-se a un pla d’inspecció prèviament aprovat. Aquest pla,
haurà de determinar l’abast, la metodologia i els objectius a aconseguir.
Article 33.‑ 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.
CAPÍTOL V. – RECAPTACIÓ
Secció 1a.‑ NORMES GENERALS
Article 34.‑ DISPOSICIÓ GENERAL
1.‑ La gestió de recaptació 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 reglamentàriament notificada al subjecte passiu constitueix l’obligació de satisfer el deute tributari.
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Article 35.‑ 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 matèria, 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 36.‑ PERÍODES DE RECAPTACIÓ
1.‑ La recaptació es realitzarà en:
a) Període voluntari
b) Període executiu
2.‑ En període voluntari, els obligats al pagament faran efectives els seus deutes dins el terminis que acordi l’Ajuntament.
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.
4. L’Alcaldia-Presidència, o òrgan en qui delegui, aprovarà anualment el calendari de cobrament on s’establirà el període
voluntari de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el qual
tindrà una durada mínima de dos mesos.
5. La comunicació del període de cobrament a què es refereix l’apartat anterior es durà a terme de forma col·lectiva mitjançant
la publicació dels edictes o anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i es
procurarà la seva divulgació pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.
6. En el supòsit de concurrència de causes extraordinàries que així ho justifiquin, l’Alcaldia-Presidència, o òrgan en qui
delegui, podrà acordar motivadament, previ informe de la Tresoreria municipal, l’ampliació del període de cobrament
prèviament establert
Article 37.‑ ATRIBUCIONS
1.‑ La facultat de recaptació, 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’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la recaptació municipal.
3.‑ Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis de recaptació, 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 de recaptació en un altre ens supramunicipal, les competències abans esmentades s’atribuirien
exclusivament al Òrgans corresponents del ens delegat, dins els límits i amb els termes de la delegació.
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.‑ El President de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives protecció i auxili quan ho consideri necessari,
pel normal exercici de les facultats de recaptació.
RECTIFICACIÓ D’ERRORS
L’Administració municipal rectificarà en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors que es poguessin observar
(materials, aritmètics o de fet) sempre i quan no existeixi prescripció (art. 220 Llei 58/2003 LGT).
Les rectificacions, estaran condicionades a:
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L’existència d’un expedient en el que consti la nova liquidació, així com la que s’havia emès, objecte de rectificació.
Aquestes rectificacions s’hauran d’aprovar per l’òrgan competent amb l’informe previ de l’interventor.
Amb caràcter general, la revisió dels actes en via administrativa, s’aplicarà el que regula el Reial Decret 520/2005, de 13 de
maig, pel que s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
en matèria de revisió en via administrativa.
Secció 2a. MITJANS DE PAGAMENT I ENTITATS COL.LABORADORES
Article 38.‑ FORMES DE PAGAMENT I ENTITATS COL.LABORADORES
1.‑ El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s’haurà de realitzar en efectiu.
2.‑ Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l’exacció, es pagaran mitjançant efecte 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) Diners de curs legal.
b) X
 ec bancari
c) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis, mitjançant domiciliació bancària.
d) Q
 ualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l’Alcaldia per decret.
e) Pagament mitjançant tarjeta de crèdit o dèbit degudament autoritzada
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.
5. Entitats col.laboradores en la gestió recaptatòria.
Podran actuar com entitats col·laboradores en la recaptació les entitats bancàries i les caixes d’estalvi autoritzades per
l’Ajuntament, amb els requisits i el contingut a què es refereix l’article 17 del Reglament general de recaptació.
En cap cas l’autorització que es concedeixi o el conveni que es formalitzi atribuirà el caràcter d’òrgans de recaptació a les
entitats col·laboradores en la recaptació.
Els pagaments que s’hagin d’efectuar a través de les entitats col·laboradores en la recaptació s’efectuaran en diner de curs
legal o altres mitjans habituals en el tràfic bancari per l’import exacte dels deutes. L’admissió de qualsevol altre mitjà de
pagament queda a discreció i risc de l’entitat. En cap cas iran a càrrec de l’Ajuntament les despeses que es puguin ocasionar
per la utilització de mitjans de pagament diferents del diner de curs legal. Com a conseqüència d’aquestes despeses no es
podran minorar en cap cas els imports ingressats.
Per efectuar els pagaments a través d’entitats col·laboradores els obligats al pagament hauran de presentar els documents
d’ingrés facilitats per l’Ajuntament que continguin l’autoliquidació, la liquidació practicada per l’Administració o el rebut de
deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, segons models establerts a l’efecte.
Article 39.‑ 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 a favor de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
3. Els xecs, per tenir efectes alliberadors, hauran d’estar conformats per l’entitat financera lliurada, com a mínim per als tres
dies següents al seu lliurament.
4. El nom del signant s’expressarà amb tota claredat a sota de la signatura. Quan s’estengui per apoderat, figurarà a l’antefirma
el nom complet del titular del c/c o llibreta d’estalvi.
Article 40.‑ 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) 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.
b) Simultàniament a l’ordre de transferència els contribuents enviaran al servei de recaptació municipal o de l’ens delegat, 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.
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c) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els efectes, a partir de la data en que siguin abonats
en el compte assenyalat per l’Ajuntament sempre que el contribuent s’hagi ajustat a les presents condicions i es verifiqui
l’ordre de transferència dintre del termini voluntari de pagament.
d) L’Administració municipal, una vegada rebut l’import de la transferència i la documentació a que es refereix l’apartat b),
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.
e) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principal del deute, no queda eximit del
recàrrec, les sancions i els interessos en que 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.
f) L’import de les transferències en què fos impossible identificar el concepte o conceptes tributaris, bé per omissió de les
dades establertes o 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.
g) 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 41.‑ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
1‑ Per a una millor gestió de recaptació 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 autoritzats hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la domiciliació bancària i l’òrgan de recaptació
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
autoritzats, 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 de recaptació
corresponent. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s’autoritza, s’entendrà que la domiciliació
és vàlida per a tots els deutes i en els successius períodes, per temps indefinit.
3. La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzats mitjançant escrit adreçat a l’òrgan de recaptació i a l’entitat
bancària.
4. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d’estalvis en que 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 42.‑ GIR POSTAL
1.‑ Com a sistema irregular d’ingrés a l’Hisenda Municipal els contribuents podran utilitzar el gir postal o telegràfic.
2.‑ Els contribuents, al mateix temps que fan la imposició del gir, han de trametre a l’Administració de recaptació la
documentació a què es refereix l’article 40 b) 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 43.‑ 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.
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Secció 4a.‑ GARANTIES DEL PAGAMENT
Article 44.‑ GARANTIES DEL PAGAMENT
1.‑ Els crèdits en favor de la Hisenda municipal estan garantits en la forma que es determina en el RDL 2/2004, de 5 de març
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei General Pressupostària, la Llei General
Tributària, el Reglament General de Recaptació i les altres normes aplicables.
DEVOLUCIONS DE REBUTS
Es cobrarà per devolució de rebuts 2,00 euros
Secció 5a.‑ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT
Article 45.‑ NORMES GENERALS
1.- Per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments, en allò no previst en aquestes ordenances, s’estarà al que disposa el
Reglament general de recaptació, RD 939/2005 de 29 de juliol.
S’estableix com a norma general la modalitat de fraccionament més que no pas la d’ajornament a una
única data, sobretot en els casos en què hi hagi una dispensa en la presentació de la garantia.
Es podran concedir ajornaments i/o fraccionaments tant en període voluntari com executiu, i tant per deutes tributaris com
per als restants ingressos de dret públic no tributari. Serà condició indispensable
per al seu ajornament, que sigui ( d’acord amb l’article 44 del Reglament general de recaptació ) l’obligat al pagament qui en
realitzi la sol.licitud
2.‑ Sempre i quan el fraccionament o ajornament sigui procedent l’Administració municipal podrà discrecionalment ajornar
i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i no tributaris, d’acord amb l’escalat següent:
Deute de:
Import deute

Fraccionament maxim

De 50,00 € a 300,00 €
De 300,01 € a 600,00 €
De 600,01 a 1.000,00 €
De 1.000,01 a 3.000,00 €

Fins a 3 mesos
Fins a 6 mesos
Fins a 10 mesos
Fins a 12 mesos

Es concedirà excepcionalment ajornaments de deutes d’import inferior als 50,00€ per rebut o per períodes més llargs que els
esmentats anteriorment
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.- Les quantitats fraccionades o ajornades no es podran domiciliar per part del subjecte passiu.
Article 46.‑ COMPETÈNCIES
Correspon a l’Alcalde atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes municipals, sempre que el pla de disposició de
Fons de la Tresoreria ho permeti.
Article 47.‑ GARANTIES I INTERESSOS DE DEMORA
1. Quan pels òrgans de tresoreria s’apreciï la necessitat de garantir el deute i forçosament per als deutes superiors als 3.000,00
€, es demanarà la petició d’aportació d’una garantia la qual haurà de cobrir l’import del deute en període voluntari i els
interessos de demora calculats a la data que es demani el fraccionament, més un 25% de la suma d’ambdues quantitats.
2. Com a norma general, es demanarà la presentació d’aval solidari d’entitats de dipòsit.
3. Quan es tracti de deutes en via executiva, es considerarà garantia suficient l’anotació d’embargament en el registre públic
corresponent si la valoració d’aquests béns és suficient a judici dels òrgans de recaptació.
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4. Tot ajornament o fraccionament superior a 3.000,00 € concedit meritarà els corresponents interessos de demora, d’acord
amb allò establert a l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Els ajornaments i fraccionaments
inferiors a 3.000,00 € no meritaran interessos de demora en els termes previstos a l’article 10 del RDL 2/2004.
5. Com a norma general, es denegarà la sol.licitud d’ajornament o fraccionament, en els següents casos:
a) Les sol.licituds presentades per contribuents que hagin incomplert reiteradament ajornaments concedits amb anterioritat,
o no hagin formalitzat les corresponents garanties.
b) Les sol.licituds que corresponguin a deutes l’import dels quals sigui mínim en relació a la renda disponible del peticionari.
Aquesta circumstància s’apreciarà per part de l’òrgan recaptador.
c) Les presentades per contribuents que mantinguin altres deutes (vençuts i exigibles) amb l’Ajuntament.
d) Les presentades amb sol.licitud de dispensa de garanties, per empreses que no siguin viables.
Secció 6a.‑ ALTRES FORMES D’EXTINCIÓ DELS DEUTES
Article 48.‑ 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 executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.
(Art. 73 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.)
Secció 7a.‑ RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI
Article 49.‑ FORMES D’INGRÉS EN VOLUNTÀRIA
Les formes d’ingrés en període voluntari poden ser :
a) Ingrés directe.
b) Ingrés periòdic per rebut.
Article 50.‑ INGRÉS DIRECTE
Son els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada, poden ser:
a) Ingrés a compte per dipòsit previ.
b) Per ingrés simultani a la declaració‑liquidació.
c) Per ingrés simultani a l’inici de la prestació d’un servei o a la realització d’una activitat.
d)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 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 51.‑ 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 notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20 del segon mes a partir de la
notificació 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 la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior a
la notificació o hàbil següent.
(Art. 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.)
Article 52.‑ INGRÉS 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 B.O.P i 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 mes adients.
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4.‑ L’edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir, almenys:
a) El termini d’ingrés
b) Les modalitats d’ingrés admeses.
c) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament.
d) 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 53.‑ TERMINIS INGRÉS 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 54.‑ CONSEQÜÈNCIES DEL NO PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI
Tots els deutes pendents una vegada finalitzat el període voluntari, incorreran de forma automàtica en els recàrrecs següents:
• El recàrrec executiu serà del 5 % i s’aplicarà quan es faci efectiu la totalitat del deute no ingressat en període voluntari, abans
de la notificació de la providència de constrenyiment.
• El recàrrec d’apremi reduït serà del 10 % i s’aplicarà quan es faci efectiu la totalitat del deute no ingressat en període voluntari,
sempre que s’ingressi abans de la finalització dels terminis previstos en l’apartat 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003 LGT.
• El recàrrec d’apremi ordinari serà del 20 % s’aplicarà quan es donin les circumstàncies a què es refereixen els apartats 2 i 3
de la Llei 58/2003 LGT.
El recàrrec d’apremi ordinari es compatible amb els interessos de demora.
Amb la resta de recàrrecs (executiu i d’apremi) no s’exigiran els interessos de demora devengats des de l’inici del període executiu.
Secció 8a. – RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT
Article 55.‑ 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 56.‑ TÍTOLS PER A 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.
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.
Article 57.‑ EXPEDICIÓ DELS 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.
2.‑ Correspon a la Intervenció municipal l’expedició de les certificacions de descobert dels deutes.
Article 58.‑ PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT
1.‑ La provisió de constrenyiment inicia l’execució contra el patrimoni del deutor en virtut dels títols a que 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 provisió de constrenyiment es notificarà als interessats, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Recaptació
o les normes que el substitueixin o el complementin.
Article 59.‑ TERMINIS D’INGRÉS EN EXECUTIVA
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, fins al dia 20 del mateix mes o, si aquest és festiu, fins l’immediat hàbil
posterior.
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b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent, o immediat hàbil posterior.
(Art. 62 Llei 58/2003, de 17 de desembre, Generl Tributària)
Article 60.‑ CÀLCUL DE RECÀRREC, INTERESSOS I COSTES
El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i els costos que es derivin del procediment executiu 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 61.‑ PROVISIÓ D’EMBARGAMENT
Transcorregut el termini assenyalat en l’article 59 , sense haver‑se efectuat l’ingrés requerit, el Recaptador municipal, o de
l’ens supramunicipal delegat, dictarà provisió ordenant l’embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu judici,
per a cobrir l’import del principal del deute i el recàrrec, els interessos i els costos que amb posterioritat al acte administratiu
primitiu s’hagin causat o es causin.
Article 62.‑ EMBARGAMENT DE BÉNS
Per a l’execució de l’embargament de béns i drets dels deutors se seguirà l’ordre i el procediment que estableix el Reglament
General de Recaptació o, si s’escau, les normes que el substitueixin o el complementin.
Article 63.‑ ALIENACIÓ DELS BÉNS EMBARGATS
1.‑ Se seguirà el que disposa el Reglament General de Recaptació vigent o les normes complementàries o substitutòries que s’esta
bleixin.
2.‑ Correspon al Tresorer de l’ens que té assumides les facultats de recaptació autoritzar la subhasta de béns embargats.
Article 64.‑ AIXECAMENT DE L’EMBARGAMENT DE BÉNS
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.
Tanmateix, cobert l’import total del deute amb el producte de l’adjudicació de béns efectuada, si s’escau, s’aixecarà
l’embargament dels altres béns no alienats i es procedirà a posar a disposició del deutor el saldo que resulti al seu favor.
Secció 9a. – CRÈDITS INCOBRABLES
Article 65.‑ CONCEPTE I EFECTES
1.‑ Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer‑se efectius en el procediment de recaptació perquè resultin fallits els
obligats al pagament i altres responsables, si n’hi hagués.
2.‑ La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes del crèdit, sens perjudici de les accions que pugui
exercir l’Ajuntament de conformitat amb les normes que siguin d’aplicació
Article 66.‑ DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE
1.‑Se seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament General de Recaptació i les altres normes aplicables.
2‑ Els expedients 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 perceptivament l’informe de
l’Ajuntament.
Secció 10ª. FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT
Article 67.‑ FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT
1.‑ Quan en 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.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.‑
1.‑De conformitat amb el que disposen els articles 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 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 es farà pública, mitjançant edictes que es publicaran en el
B.O.P. i en D.O.G.C., per a general coneixement.
4.‑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 RDL 2/2004 i supletòriament la Llei General Tributària, l’Ordenança 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.‑
La present ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1 de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 2.- ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPÍTOL I
FET IMPOSABLE
Article 1.1. Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o d’un
augment de valor dels béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis
públics, de caràcter local.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres a establiment o ampliació dels serveis a
què es refereix l’apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que les unes o les altres les utilitzin efectivament
als subjectes passius.
Article 2.1. Als efectes del que disposa l’article precedent, tindran la consideració d’obres i serveis municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre dels seu àmbit de competència per atendre les finalitats que hom li ha
atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i aquells la titularitat dels quals,
d’acord amb la Llei, hagués assumit.
c) Els que realitzi o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb aportacions econòmiques d’aquest
municipi.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el seu caràcter de municipals fins i tot quan
els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital socials dels quals aquest municipi en fos l’únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d’aquest municipi.
c) Associacions de contribuents
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i producte de la seva recaptació es destinarà
íntegrament a cobrir les despeses de l’obra o de l’establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi
establert i exigit.
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Article 3.El Municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de contribucions especials, sempre que hi concorrin les
circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en l’article 1r. d’aquesta ordenança general:
a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l’aigua de xarxes de clavegueres i desguàs
d’aigües residuals.
c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució d’energia elèctrica.
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i pavimentades i per la modificació de les
rasants.
e) Per la substitució de calçades, absorbidor i boques de rec de les vies públiques urbanes.
f) Per l’establiment i ampliació del servei d’extinció d’incendis.
g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües per al proveïment.
i) Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplanament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d’obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra crescudes inundacions i la regulació
i desviació de cursos d’aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per l’allotjament de xarxes i canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat i
perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i informació.
m) Per la realització o l’establiment o ampliació de qualsevulla altres obres o serveis municipals.
CAPÍTOL II
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 4.1.- En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que estableixin per disposicions
amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2.- Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l’apartat anterior, així ho faran constar davant
del municipi, mencionant expressament el precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat.
3.- Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haurien pogut correspondre
als beneficiaris o, si és el seu cas, l’import de les bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.
CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
Article 5.1.- Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per
l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin l’obligació de contribuir.
2.- Es consideraran persones especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de serveis que afectin béns immobles, els
propietaris d’aquests.
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de serveis a conseqüència d’explotacions
empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels
béns afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme municipal corresponent.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin
d’utilitzar.
Article 6.1.- Sens perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta ordenança general, les contribucions
especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat,
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 en què s’acabi o en la data
en què comenci la seva prestació.
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2.- En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris facilitarà a l’Administració
Municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes
individuals. Si no es fa així hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual se n’ocuparà
la mateixa comunitat.
CAPÍTOL IV
BASE IMPOSABLE
Article 7.1.- La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del cost que l’entitat local
suporti per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis.
2.- El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i programes tècnics.
b) L’import de les obres a realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d’ocupar les obres o serveis, llevat que es tracti de béns d’ús públic, de
terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en els termes establerts en l’article 77 de
la Llei del patrimoni de l’estat.
d) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions,
així com les que s’hagin d’abonar als arrendataris dels béns que s’hagin d’enderrocar o s’hagin d’ocupar.
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan les entitats locals haguessin d’apel·lar al crèdit per finançar la part
que no cobreixi les contribucions especials o la que cobreixi en el cas del seu fraccionament general.
3.- El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real fos major o menor que el
previst, s’agafarà aquell a l’efecte del càlcul de les quotes corresponents.
4.- Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 29.1.c) o de les realitzades per concessionaris amb aportacions de
l’entitat local a què es refereix a l’apartat 2 del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà
en funció de l’import d’aquestes aportacions, sens perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per
raó de la mateixa obra o servei.
En tot cas, es respectarà el límit del 90 per 100 a què es refereix l’apartat primer d’aquest article.
5.- A l’ efecte de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’entitat la quantia resultant de restar a la
xifra el cost total de l’import de les subvencions o auxilis que l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona, o
entitat pública o privada.
6.- Si la subvenció o l’auxili esmentats s’atorguessin per un subjecte passiu de la contribució especial, el seu import es
destinaria primerament a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la subvenció o auxili passés de
l’esmentada quota, l’excés reduiria, a prorrata, les quotes dels altres subjectes passius.
Article 8.La corporació determinarà en l’acord d’ordenació respectiu el percentatge del cost de l’obra que hagi suportat i que consti
tueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent
a què es refereix l’article anterior.
CAPÍTOL V
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 9.1.- La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i
naturalesa de les obres i serveis, d’acord amb les següents regles:
a) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels
immobles, la seva superfície, el volum edificable d’aquests i el valor cadastral a l’efecte de l’impost sobre béns immobles.
b) Si es tracta de l’establiment i la millora del servei d’extinció d’incendis, podran ser distribuïdes entre les entitats o les
societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi de la imposició, proporcional a l’import de les primes
recaptades en l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5 per 100 (o al 5 %)
de l’import de les primes recaptades pel mateix subjecte, l’excés es traslladaria als exercicis successius fins a la seva total
amortització.
c) En el cas de les obres a què es refereix l’apartat 2.d) de l’article 30 del RDL 2/2004, de 5 de març, l’import total de la
contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin d’utilitzar-les a raó de l’espai reservat a cada
una o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
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2.- En el cas que les lleis o tractats internacionals concedeixin beneficis fiscals, les quotes que puguin correspondre als
beneficiaris no seran distribuïdes entre els altres contribuents.
3.- Una vegada determinada la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del subjecte passiu, el fraccionament
o l’ajornament d’aquella per un termini màxim de cinc anys.
Article 10.1.- En tota mena d’obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o seccions de l’obra o servei no
li correspongui una diferència anàloga en el grau d’utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es
consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom no
s’atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament 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 que estiguin edificades coincidint amb l’alineació
exterior de la façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la vida
pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l’obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en
aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l’edificació, de la reculada, dels patis
oberts, de les zones de jardí o espais lliures.
3.- Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s’uneixin en una corba, es consideraran als efectes de
la mesura 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 VI
ACREDITAMENT
Article 11 .1.- Les contribucions especials es produiran en el moment en que les obres s’hagin executat o el servei hagi començat a
prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, l’acreditament es produiria per cada un dels subjectes passius des de que s’hagin
executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.
2.- Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’entitat
local podrà exigir per avançat el pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per a l’any
següent. No podrà exigir-se la bestreta d’una nova anualitat sense que hagin sigut executades les obres per a les quals es va
exigir el corresponent avançament.
3.- El moment de l’acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte a l’efecte de determinar la persona obligada
al pagament de conformitat amb el que disposa l’article 30, fins i tot quan en l’acord concret d’ordenació hi figuri com a
subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes, de conformitat amb
el que disposa l’apartat 2 d’aquest article. Quan la persona que figura com a subjecte passiu en l’acord concret d’ordenació i
li hagi estat notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motiven la imposició en el període comprès entre
l’aprovació de l’esmentat acord i el del naixement de l’acreditament, estarà obligada a donar compte a l’administració de la
transmissió efectuada, dins del termini d’un mes des de la data d’aquesta i, si no ho fes, l’administració esmentada podria
dirigir l’acció per al cobrament, contra qui figurava com a subjecte passiu en l’expedient mencionat.
4.- Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, s’assenyalaran els
subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant les liquidacions que convingui i compensant com
entrega a compte els pagaments avançats que s’hagin efectuat. Tal senyal definitiu es realitzarà pels òrgans competents de
l’entitat impositora ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per l’obra o servei de què es tracti.
5.- Si els pagaments avançats haguessin sigut efectuats per persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data
de l’acreditament del tribut o bé s’excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l’ajuntament practicarà
d’ofici la corresponent devolució.
CAPÍTOL VII
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Article 12.La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la forma, terminis i condicions
que s’estableixen 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.
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Article 13.1.- Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el seu
fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent‑se de garantir el pagament del deute tributari, que
inclourà l’import de l’interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prendrà, aval bancari o una altra
garantia suficient que satisfaci la Corporació.
2.- La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l’import total de la quota tri
butària que li correspongui.
3.- La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de certificació de descobert per la
part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4.- El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d’ajornament o fraccionament, mitjançant l’ingrés
de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia
constituïda.
5.- D’acord amb les condiciones socio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre
d’amortització, el cost, la base liquidable i l’import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d’ofici el pagament
fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment,
anticipar els pagaments que considerin oportuns.
CAPÍTOL VIII
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
Article 14.1.- L’exacció de les contribucions especials necessitarà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició en cada cas concret.
2.- L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un servei que hagi de pagar‑se mitjançant
contribucions especials no es podrà realitzar fins que no s’hagi aprovat la seva ordenació concreta.
3.- L’acord d’ordenació serà d’adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previst de les obres i serveis, de la
quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L’acord d’ordenació concret es remetrà a
l’ordenança general de contribucions especials, si fos el cas.
4.- Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i després de determinar les quotes que s’han
de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte,
per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència
de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les
quotes assignades.
Article 15.1.- Quan les obres i serveis de la competència local siguin realitzades o fets per una entitat local amb la col·laboració econòmica
d’altra, i sempre que s’imposin contribucions especials d’acord amb el que disposa la Llei, l’entitat que tingui al seu càrrec
la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels serveis farà la gestió i la recaptació sens perjudici que cada entitat
conservi la competència respectiva en ordre als acords d’imposició i d’ordenació.
2.- En la hipòtesi que l’acord concret d’ordenació no aprovi una d’aquestes entitats, la unitat d’actuació quedarà sense efecte,
adoptarà, per separat, cada una d’elles les decisions que escaiguin.
CAPÍTOL IX
COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Article 16.1.- Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació administrativa de contribuents i podran
promoure la realització d’obres o l’establiment o ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la
part que s’hagi d’aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permeti, a més de la que els correspongui
segons la naturalesa de l’obra o servei.
2.- Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o l’ampliació de servei promoguts
per l’entitat local podran constituir‑se en associacions administratives de contribuents en el període d’exposició al públic de
l’acord d’ordenació de les contribucions especials.
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Article 17.Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article anterior, l’acord l’haurà de
prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s’hagin de
satisfer.
CAPÍTOL X
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 18.1.- En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els corresponguin en cada cas,
s’aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.
2.- La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes acreditades i no prescrites.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 3.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1.‑ FONAMENT I NATURALESA
L’impost sobre béns immobles es un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes
establerts en el RDL 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
1.- Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre
els immobles de característiques especials.
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a que es trobin afectes.
b) D
 ’un dret real de superfície
c) D
 ’un dret real d’usdefruit
d) D
 el dret de propietat
2.- La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en l’apartat anterior per l’ordre establert determinarà
la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats previstes.
3.- Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles
de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del cadastre immobiliari.
4.- En el supòsit que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals s’entendrà a efectes d’aquest impost
que pertany a cadascún d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu terme municipal.
Article 3.‑ SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius les persones físiques 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 concessionans sobre un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del
contribuent el que hagi de satisfer el major canon.
El que es disposa en l’apartat anterior serà d’aplicació sens perjudici de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega
tributària suportada conforme a les normes de dret comú.
L’Ajuntament, repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en qui, no reunint la condició de subjecte passiu del
mateix faci ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.
Tanmateix, 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 cadascún d’ells.
1.- En el supòsit de canvi per a qualsevol causa en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d’aquest impost,
els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes
previstos en l’article 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
A aquests efectes, els notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents sobre els deutes pendents
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per l’impost de béns immobles associats a l’immoble que es transmet en els termes que preveu l’article 64 del RDL 2/2004,
de 5 de març.
2.- Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives participacions, els
copartíceps o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General
Tributària, sí figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat s’exigirà a
parts iguals, en tot cas.
3.- Als efectes d’allò que disposa l’article 35.6 de la llei 58/2003, de 18 de desembre, general tributària, les sol·licituds de divisió
de la liquidació entre els diferents titulars podran tenir efectes el mateix exercici que es presentin, sempre que la identificació
dels diferents titulars i la promoció de la seva participació constin procedentment inscrites al cadastre immobiliari, i la
sol·licitud de divisió es presenti com a màxim un mes abans de l’inici del període de cobrament voluntari.
Article 4.‑ EXEMPCIONS
1.- Gaudiran d’exempció els béns següents:
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la
seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris. Així com els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional.
b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comú.
c) Els de l’Església catòlica, en els termes previstos en l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics
de data 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, amb les quals
s’estableixen els acords de cooperació a què es refereix l’article 16 de la Constitució, en els termes del corresponent acord.
d) Els de la Creu Roja Española
e) Els immobles als qui sigui d’aplicació l’exempció en viturd de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat,
els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, que el seu
principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbreda sigui la pròpia o normal de l’espècie de
que es tracti.
g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin destinats a
estacions, magatzems o qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació de les esmentades línies. No estan exempts,
per conseqüent, els establiments de hosteleria, espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels
empleats, les oficines de direcció ni les instal·lacions fabrils.
h) Atenent als criteris d’eficiència i economia, en la gestió recaptatòria de l’esmentat tribut, l’exempció dels immobles rústics,
quan la quota líquida (quota agrupada en un únic rebut els referits a un mateix subjecte passiu quan es refereixi a IBIrústico -) inferior a 6,00 euros.
2.- Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:
2.1. Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concert
educatiu, en quan a la superfície afectada a l’ensenyança concertada, d’acord amb el RD 2187/1995, de 28 de desembre.
L’aplicació d’aquesta exempció estarà condicionada a què els titulars catastrals comuniquin i acreditin fefaentment a
l’ Ajuntament el regim de concert educatiu. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar anualment i abans de la meritació de
l’impost. En tot cas però, aquestes exempcions si són sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el
mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.
Aquesta exempció haurà d’ésser compensada per l’Administració competent.
2.2. Els declarats expressament i individualment monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant Reial decret en
la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, e inscrits en el registre
general a que es refereix el seu article 12 com integrants del Patrimoni Històric Espanyol, així com els compresos en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l’esmentada Llei.
Aquesta exempció no afectarà qualsevol classe de béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones
arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, sinó, exclusivament, els que reuneixin les següents
condicions:
- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció en l’instrument de plantejament urbanístic a què es
refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
- En llocs o conjunts històrics, els que tinguin una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg
previst en el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament de planejament pel desarrollo i aplicació
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com objecte de protecció integral en els termes previstos en l’article 21de
la Llei 16/1985, de 25 de juny.
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2.3. La superfície de les muntanyes en les quals es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbredes subjectes a
projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys,
comptats a partir del període impositiu següent a aquell en que es realitzi la primera sol·licitud.
2.4. També estaran exempts els béns de titularitat d’entitats que gaudeixen d’exempció d’acord a la normativa vigent sobre
fundacions i entitats sense ànim de lucre a l’ empar del previst a l’ article 15.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, per les explotacions econòmiques detallades a l’
article 7 d’ aquesta Llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica i es tracti de les següents entitats
sense finalitats lucratives i sempre que compleixin els requisits establerts a l’ article 3 d’ aquesta mateixa Llei:
- Les fundacions.
- Les associacions declarades d’ utilitat pública.
- Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament, sempre que tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
- Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites al Registre de Fundacions.
- Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’ àmbit autonòmic integrades en aquelles, el
Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
- Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
L’aplicació d’aquesta exempció estarà condicionada a què l’entitat comuniqui i acrediti a l’ Ajuntament que s’ha acollit al
règim especial i al compliment dels requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar anualment i abans de la
meritació de l’impost. En tot cas però, aquestes exempcions si són sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost,
referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes
en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.
2.5.- Les exempcions han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l’impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per
estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.
2.6.- L’efecte de la concessió d’exempcions, amb excepció de la contemplada a l’apartat 2.1 i 2.4 anteriors que es regeix pel que
s’estableix, comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
Article 5.‑ BONIFICACIONS OBLIGATÒRIES (art.73 RDL 2/2004)
5.1.- Tindran dret a una bonificació del 60 per cent en la quota íntegre de l’impost, sempre que se sol·liciti pels interessats
abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció, promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figuri entre els béns del
seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que s’ iniciïn les obres
fins el posterior a la seva finalització, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva,
i sense que en cap cas pugui excedir de 3 períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents requisits:
a) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà
mitjançant la presentació dels Estatuts de la societat.
b) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de
l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat a l’AEAT, a efectes de l’Impost sobre Societats.
c) La sol·licitud de la bonificació s’ha de formular abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la llicència d’obres.
d) Còpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti identificat la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la
referència cadastral.
5.2.- Tindran dret a una bonificació del 50 per cent de la quota integra de l’impost durant els 3 períodes impositius següents
al de l’atorgament de la qualificació definitiva els habitatges de protecció oficial (VPO). Aquesta bonificació, es concedirà,
si s’escau, a petició de l’interessat. Aquesta bonificació cal demanar-la abans que venceixin els tres anys posteriors al de
l’atorgament de la qualificació definitiva (art 73.2 RDL 2/2004, de 5 de març).
5.3.- Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agrícoles i d’explotació
comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.
Article 6.‑ BONIFICACIONS POTESTATIVES
Els titulars de família nombrosa tindran dret a una bonificació del 20% en la quota íntegre de l’impost de bens immobles, i
amb rendes de la unitat familiar inferiors a 4 vegades l’IPREM anual (14 pagues) sempre que constitueixin l’habitatge habitual
de la família. S’entén per domicili habitual aquell que figura com a domicili en el padró municipal d’habitants.
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Aquesta bonificació serà rogada pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les
circumstancies familiars. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol alteració a l’Ajuntament. Per gaudir d’aquesta
bonificacio caldrà no tenir cap deute vençut i exigible amb la Corporació.
Documentació a presentar davant l’hisenda municipal :
• Títol vigent de família nombrosa atorgat per l’administració competent.
• Còpia de la declaració de la renda/rendes.
La bonificació s’haurà de sol.licitar abans del meritament de l’impost. En tot cas però, aquestes exempcions si són sol·licitades
amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa
al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per
tenir-hi dret quan es merita l’impost.
Article 7.- BASE IMPOSABLE
La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà i
serà susceptible d’impugnació, d’acord amb el que disposen les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 8.‑ TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA
El tipus de gravamen serà el 0’850 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0’900 per cent quan es tracti de béns
de naturalesa rústica. La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Els immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, l’Ajuntament exigirà un recàrrec del 50 per cent de la
quota líquida de l’impost. Aquest recàrrec s’aplicarà només quan normativament s’hagi establert les característiques per
considerar un habitatge desocupat a efectes de l’aplicació d’aquest recàrrec.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes legalment.
Article 9.‑ PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE L’IMPOST
1.- L’impost s’acreditarà el primer dia del període impositiu.
2.- El període impositiu coincideix amb l’any natural
3.- Els fets, actes i negocis, que hagin d’ésser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre Immobiliari tindran efectivitat
en el meritament d’aquest impost en el moment immediatament posterior a quan produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de
les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns
immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista a les normes reguladores del cadastre immobiliari.
Article 10.‑ NORMES DE GESTIÓ DE L’IMPOST
1.- Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguin transcendència a efectes
d’aquest impost determinaran l’obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions conduents a la inscripció en el
Cadastre Immobiliari, conforme al que estableixen les normes reguladores.
2.- Sens perjudici de la facultat de la Direcció General del Cadastre de requerir la documentació a l’interessat que en cada cas
resulti pertinent; en els municipis acollits, mitjançant ordenança fiscal, al procediment de comunicació previst a les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari, les declaracions a les que aquest article al·ludeix s’entendran realitzades quan les
circumstàncies o alteracions a que es refereix constin a la corresponent llicència o autorització municipal, cas en el que el
subjecte passiu quedarà exempt de l’obligació de declarar abans esmentada.
3.- La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost, seran competència
exclusiva dels Ajuntaments i comprendran les funcions de reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions, realització
de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobraments, resolució dels
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra els esmentats actes i actuacions
per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
4.- L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest impost relatives a un mateix
subjecte quan es tracti de béns rústics situats en un mateix municipi.
5.- L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de
declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de discrepàncies i inspecció cadastral previstos a les normes reguladores del
Cadastre Immobiliari.
6.- No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en que, de conformitat amb
els articles 66 i següents d’aquesta Llei, s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable
previstes en els procediments de valoració col·lectiva.

Administració Local Ajuntaments

Núm. 248 – 30 de desembre de 2011

Pàg. 62

Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst a les esmentades notificacions sense que s’hagin utilitzat els
recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ésser
objecte de nova impugnació al procedir a l’exacció anual de l’impost.
7.- L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els altres documents expressius de les
seves variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del Cadastre, sense perjudici de la competència municipal per a la
qualificació d’immobles d’ús residencial desocupats. L’esmentat padró, que es formarà anualment per cada terme municipal,
tindrà la informació relativa als béns immobles, separadament pels de cada classe, serà tramès a les entitats gestores de
l’impost abans del 1r. de març de cada any.
8.- Les dades compreses en el padró cadastral i en els altres documents esmentats a l’apartat anterior hauran de figurar a les
llistes cobratòries, documents d’ingrés i justificants de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles.
9.- En els supòsits en els que resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió dels documents a que es refereix l’apartat anterior,
la no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que pugui acordar l’òrgan gestor a efectes de
liquidació de l’impost acreditat pel corresponent exercici, hauran d’ésser immediatament comunicades a la Direcció General
del Cadastre en la forma que ho determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional quan no hi hagi cap conveni de
delegació de funcions entre el Cadastre i l’Ajuntament.
En aquest cas, a la vista de la informació tramesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o modificarà el titular cadastral
mitjançant acord que comunicarà l’Ajuntament perquè es practiqui, si s’escau, liquidació definitiva.
10.- Les competències que, amb relació a l’Impost sobre Béns Immobles s’atribueixen als Ajuntaments en aquest article les
exerciran directament o
mitjançant els convenis o altres fórmules de col·laboració amb qualsevol de les Administracions públiques en els termes
previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local amb aplicació de forma supletòria del que
disposa el Títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
11.- Aquest Ajuntament va signar el conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda
(Direcció General del Cadastre) en data 17 de desembre de 2001.
2. DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i conti
nuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 5.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1.‑ NATURALESA I FET IMPOSABLE
Pel que fa a la naturalesa i el fet imposable de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, és d’aplicació el que disposen els articles
78 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2.‑ EXEMPCIONS
1.- Estan exempts de l’impost:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, així com els Organismes Autònoms de l’Estat i les entitats de dret
públic d’anàleg caràcter que les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes
impositius d’aquest impost.
A aquests efectes, no es considerarà que s’hagi produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan s’hagi desenvolupat anteriorment
sota una altra titularitat, circumstància que s’entendrà que concorre, entre d’altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o
aportació de branques de l’activitat.
c) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques
- Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
En relació amb els contribuents per l’impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció només estarà a l’abast dels operants
a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre qui tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000
d’euros.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les següents regles:
1ª L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el previst a l’article 191 del text refós de la Llei de Societats
Anònimes, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.
2ª L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre Societats o dels contribuents per
l’Impost sobre la Renda de no Residents, el del període impositiu en què el termini de presentació de declaracions per dits
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tributs hagués finalitzat l’any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui
al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si l’esmentat període impositiu hagués tingut una durada
inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3ª Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques
exercides.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la
xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyen a l’esmentat grup.A efectes del que es disposa en el paràgraf
anterior, s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi de Comerç són els recollits a la secció 1ª del capítol I de les normes
per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades pel Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre.
4ª En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la Renta de no Residents, es tindrà en compte l’import net de la xifra de
negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus pagats íntegrament amb fons
de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública,
i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, sense ànim de lucre, estiguessin en règim de concert educatiu,
inclús si proporcionaven als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els prestaven els serveis de mitja pensió o internat
i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l’esmentat ensenyament,
sempre que l’import de dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a
l’adquisició de matèries primeres o al manteniment de l’establiment.
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic,
científic, assistencials i de treball que realitzin per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara
que venguin els productes dels tallers dedicats a tal finalitat, sempre que l’import de l’esmentada venda, sense utilitat
per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de
l’establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius a qui els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
i) A l’ empar del previst a l’ article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius
i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades a l’ article 7 d’ aquesta
Llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives,
sempre que compleixin els requisits establerts a l’ article 3 d’ aquesta mateixa Llei:
- Les fundacions.
- Les associacions declarades d’ utilitat pública.
- Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament, sempre que tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs
anteriors.
- Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites al Registre de Fundacions.
- Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’ àmbit autonòmic integrades en aquelles, el
Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
- Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
2.- Els subjectes passius a que es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de l’apartat anterior no estaran obligats a presentar
declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
3.- Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article únicament es concediran, quan procedeixi,
a instància de part.
4.- L’ aplicació de l’ exempció prevista a la lletra i) estarà condicionada a què l’ entitat comuniqui i acrediti a l’ Ajuntament que
s’ ha acollit al règim especial i al compliment dels requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar anualment i abans de
la meritació de l’impost. En tot cas però, aquestes exempcions si són sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost,
referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en
el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.
Article 3.‑ SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d’aquest impost els que també ho són de l’impost sobre societats, les persones físiques, les societats
civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguin un import net de la
xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d’euros.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 64

Núm. 248 – 30 de desembre de 2011

Article 4.‑ QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb els preceptes contemplats en el RDL 2/2004,
de 5 de març i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.
Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals, fixades a les tarifes de l’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.
Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre:
Import net de la xifra de negocis (euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,00 fins a 10 .000.000,00
Des de 10.000.000,00 fins a 50 .000.000,00
Des de 50.000.000,00 fins a 100 .000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra de negoci

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

2. Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu
serà el corresponent al conjunt de les seves activitats econòmiques i es determinarà d’acord amb el previst en el paràgraf c) de
l’apartat 1 de l’article 2 de la present Ordenança.
3. Article 5.‑ COEFICIENT DE SITUACIÓ
Pel que respecte a l’article 88 del RDL 2/2004 TRLLRHL, es determina la següent escala d’índex a aplicar sobre la quota
Categoria de carrer
Especial
Primera
Segona

Índex
2,05
1,94
1,81

Article 6.‑ PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT
S’estarà al que disposa l’article 89 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL
Article 7.‑ BONIFICACIONS
6. Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les següents bonificacions:
a) Les cooperatives, així com les seves unions, federacions i confederacions, i les societats agràries de transformació tindran
la bonificació prevista a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, bonificacio del 95 per
cent de la quota
b) Una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, per a qui iniciï l’exercici de qualsevol activitat professional durant
els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu del desenvolupament de la mateixa. El període
d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en l’article
82.1.b) del RDL 2/2004, de 5 de març.
c) Gaudiran el primer exercici de tributació d’ una bonificació del 50% tots aquells subjectes passius que utilitzin en la seva
activitat energies renovables o sistemes de cogeneració, d’acord amb el que estableix l’article 88.1.c) del TRLRHL, sempre i
quan no sigui obligatòria per normativa específica utilizar-les. El gaudi d’aquesta bonificació serà atorgada per la Junta de
Govern Local previ els informes tècnics corresponents. Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar:
- Certificat signat per tècnic competent i vist pel respectiu col.legi professional, si s’escau, on es reflexi la instal.lació dels
sistemes instal.lats i que aquests sistemes instal.lats no siguin obligatoris per normativa específica.
- Còpia de l’autorització/llicència/comunciació ambiental adequada a la normativa ambiental en vigor i/o llicència d’obres
municipals i document acreditatiu d’haver satisfet les taxes municipals per a la tramitació d’aquestes llicències.
d) Els que incrementin la seva plantilla mitjana de treballadors amb contractes indefinits, sempre que s’incorpori a la plantilla
un mínim de 3 treballadors. La bonificació s’aplicarà el període impositiu immediatament posterior al de l’increment
efectiu de la plantilla.
- Increment de fins el 10% de la plantilla bonificació del 10%
- Increment de més del 10% fins el 25% bonificació del 20%
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- Increment de més del 25% bonificació del 30%
Per acreditar el número de treballadors, així com la seva data d’ alta, caldrà acompanyar a la sol.licitud de bonificació, còpia
del llibre de la matrícula de personal i còpia del TC1 i TC2, corresponents al primer mes de l’ exercici en què es d’ aplicació
la bonificació.
Article 8.‑ NORMES DE GESTIÓ
8. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals d’alta manifestant tots els elements
necessaris per a la seva inclusió a la matrícula en els termes de l’article 90 del RDL 2/2004, de 5 de març, dins del termini que
reglamentàriament s’estableixi. A continuació, es practicarà per l’Administració competent la liquidació corresponent, la qual
es notificarà al subjecte passiu, que haurà d’efectuar l’ingrés.
Així mateix, els subjectes passius estan obligats a comunicar les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, que es produeixin
en l’exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes d’aquest impost, i les formalitzaran en els terminis
i termes reglamentàriament determinats.
En particular, els subjectes passius als que no resulti d’aplicació l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article
82 del RDL 2/2004, hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net de la seva xifra de
negocis. Així mateix, els subjectes passius hauran de
comunicar les variacions que es produeixin en l’import net de la seva xifra de negocis quan tal variació suposi la modificació
de l’aplicació o no de l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 82 de la llei esmentada o la modificació en
el tram a considerar a efectes de l’aplicació del coeficient de ponderació previst a l’article 86.
Article 9.‑ REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò no previst a la present ordenança, serà d’aplicació el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
10. Article 10.‑ DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ANNEX
Classificació dels Carrers de la Ciutat, per l’aplicació de la categoria de carrer.

0119
0057
0041
0158
0154
0157
0027
0054
0132
0101
0004
0005
0036
0105
0133
0130
0068
0156
0155
0109
0148
0059

NOM
Abat Escarré
Abat Oliba
Adela Trayter
Afores Castell d’Empordà
Afores de la Bisbal
Afores de Sant Pol
Agustí Font
Albert Camps
Aliança Bisbalenca
Almogàvers
Alta Riera
Amor Filial
Ample
Antic
Aragó
Ateneu Pi i Margall
Baixada de la Riera
Barceló i Matas
Barri de Castell d’Empordà
Barri de Sant Pol
Basters
Benet Mercader
Bernat Desclot

CARRER O PLAÇA
Carrer
Carrer
Carrer
Lloc
Lloc
Lloc
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer

CATEGORIA
Primera
Primera
Primera
Segona
Segona
Segona
Especial
Primera
Primera
Primera
Especial
Primera
Especial
Especial
Primera
Primera
Segona
Primera
Segona
Segona
Primera
Primera
Primera
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0085
0126
0084
0138
0118
0162
0011
0050
0015
0013
0083
0022
0018
0114
0021
0120
0014
0094
0089
0072
0087
0007
0009
0081
0034
0092
0160
0110
0091
0020
0165
0152
0129
0076
0088
0113
0026
0115
0069
0010
0061
0064
0127
0121
0150
0033
0024
0035
0053
0125
0117
0104
0144
0108
0077
0095
0080
0128
0055

NOM
Blanquers
Bonaventura Casadevall
Calonge
Canigó
Cardenal Vidal i Barraquer
Carles Bech
Carme
Carrilet
Castell
Castell d’Empordà
Catalunya
Cavallers
Coll i Vehí
Contrapas
Convent
Corts Catalanes
Cruïlles
Daró
De la Mel
De la Sardana
Del Bisbe
Del Call
Del Pedró
Del Pi
Del Pont
Del Racó
Del Raig
Del Suro
Del Tint
Dels Valls
Disseminats
Doctor Robert
Donzelles
Escut Emporità
Estació
Estret
Eusebi Díaz Costa
Foc de la Bisbal
Font de l’arbre
Francesc Cambó
Francesc Macià
Francesc de Verntallat
Garbí
Gavarres
Generalitat de Catalunya
Germans de Ferrer
Germans Sitjar
Hospital
Indústria
Jacint Verdaguer
Jaume I el Conqueridor
Jaume II
Joan Baptista Coromina
Joan Carreras Dagas
Joan Pla Capell
Jofre el Pilós
Josep Irla
Josep Pla
Josep Vila-Clara
Josep Maria de Sagarra

CARRER O PLAÇA
Carrer
Carrer
Carretera
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Plaça
Carretera
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carretera
Passatge
Plaça
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Camí
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer

CATEGORIA
Primera
Primera
Segona
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Especial
Primera
Primera
Segona
Primera
Primera
Segona
Especial
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segona
Primera
Especial
Primera
Especial
Segona
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segona
Primera
Especial
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Especial
Primera
Primera
Especial
Primera
Primera
Segona
Primera
Segona
Primera
Especial
Primera
Primera
Primera
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0142
0070
0149
0046
0140
0056
0096
0090
0097
0045
0031
0029
0023
0058
0164
0038
0039
0112
0078
0028
0063
0042
0019
0067
0136
0143
0044
0030
0122
0071
0147
0016
0073
0134
0102
0163
0107
0086
0043
0131
0111
0153
0145
0137
0103
0151
0025
0008
0161
0093
0079
0123
0100
0006
0124
0040
0060
0159

NOM
Josep Mª. Folch i Torres
Josep Mª. Soler
Josep Tarradellas
L’Aigüeta
L’Alguer
L’Esport
La Canonja
La Guardiola
La Pau
Les Closes
Les Voltes
Llibertat
Major
Mallorca
Marcel Ralló
Marimon i Asprer
Marquès de Cruïlles
Martí Barrera
Más Clarà
Meandre
Mesures
Migdia
Montserrat
Morró
Mossèn Vinyals
Nàpols
Narcís de Carreras
Nou
Nova
Onze de Setembre
Pagesos
Països Catalans
Paral.lel
Parlament
Pau Casals
Pau Claris
Pavicsa
Pedró
Peixateries
Pella i Forgas
Penya Bisbalenca
Pere Bartomeu
Pere Caimó
Pere Canyà
Pere de Torroella
Pere LLoberas
Pompeu Fabra
Prat de la Riba
President Companys
Proudhom Carbó Garriga
Puig d’Arques
Puig d’en Vidal
Pujada de la carretera
Rafel de Casanova
Rajola
Ramon de Cabrera
Ramon Llull
Ramon Masifern
Ramon Muntaner
Ramon Serradell Molinas

CARRER O PLAÇA
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Camí
Passatge
Camí
Avinguda
Plaça
Plaça
Carrer
Carrer
Passeig
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Avinguda
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

CATEGORIA
Primera
Primera
Especial
Especial
Primera
Primera
Especial
Segona
Primera
Primera
Especial
Especial
Especial
Primera
Primera
Especial
Primera
Primera
Primera
Segona
Especial
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segona
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segona
Primera
Especial
Primera
Primera
Segona
Segona
Segona
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segona
Primera
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0166
0012
0099
0075
0037
0141
0146
0047
0048
0116
0049
0032
0106
0135
0017
0066
0082
0051
0098
0074
0065
0002
0139
0003
0052
0062

NOM
Rampa
Raval
Rec de Can Tunyeca
Rec del Molí
Riera
Rosselló
Sant Francesc
Sant Jaume
Sant Josep
Sant Sebastià
Santa Llúcia
Santa Maria del Puig
Sardenya
Sicília
Sis d’octubre de 1869
Solidaritat
Tapers
Tarongers
Teatre Vell
Terrissers
Tramuntana
Trinitat Aldrich
València
Valentí Almirall
Valls d’en Colomer
Vinyoles

CARRER O PLAÇA
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

CATEGORIA
Primera
Primera
Primera
Primera
Especial
Primera
Primera
Especial
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Especial
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Especial
Especial

ORDENANÇA NÚM. 5.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀ
NICA
Article 1.- Fonament i Naturalesa
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en
la Secció 3ª,artícle 59, estableix amb caràcter obligatori l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 2.- Fet Imposable
1.- L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa
aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
2.- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no
hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i
matrícula turística.
3.- No estan subjectes a l’Impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat dels seu model, poden ser autoritzats per
circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens, o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica sempre que la càrrega útil no sigui superior a 750 Kgs.
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 general tributària, a nom dels quals consti el permís de circulació.
Article 4.- Exempcions.
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera
acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau.
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c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatuts
diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, o el trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del Reglament General de vehicles
aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclussiu. Aquesta exempció s’aplicarà
en tan es mantinguin aquestes circumstàncies tant a vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu
transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les
mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
A efectes del que es disposa en aquest paràgraf es consideren persones amb minusvalia els que tinguin la condició legal en
grau igual o superior al 33 per cent.
Aquesta bonificació de l’apartat e) quedarà condicionada a la presentació de:
- Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle
- Còpia del DNI.
- Certificat de minusvalidesa definitiva de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).
S’haurà d’especificar en la instància de sol·licitud el destí del vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé si es destinarà al seu
transport.
La falsetat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article
194 de la LGT 58/2003, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador, d’acord amb l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Es delega a la Junta de Govern Local les atribucions necessàries per a què, en aquells supòsits en què fos precís, pugui
interpretar els casos dubtosos d’inclusió. Així mateix es faculta per a què en casos especials la Junta de Govern Local pugui
practicar les liquidacions oportunes.
Una vegada concedida la bonificació, es mantindrà sempre i quan no s’alterin les condicions que han donat lloc a la bonificació
/ exempció sol·licitada.
En el supòsit de defunció del subjecte passiu (minusvàlid) encara que no s’efectuï el canvi de nom del vehicle automàticament
implicarà la pèrdua de l’exempció atenent a la potestat de comprovació i investigació que efectuï l’Ajuntament (artícle 115
LGT).
f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà sempre que tinguin una
capacitat que excedeixi de nou places inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1) d’aquest article, els interessats
hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop
declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i
encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin
complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
5.1.- S’estableix una bonificació del 100 % per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys comptats a partir de la
data de la seva fabricació, o si aquesta no es conegués, a partir de la data de la seva primera matriculació o en el seu defecte,
la data en què el corresponent tipus o variant va deixar de fabricar-se..
Documentació que es requereix :
A) Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació, si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal, la de
la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en que el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
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5.2.- S’estableix una bonificació del 10% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica pels vehicles de propulsió alternativa,
és a dir, que combinen un motor mogut per energia elèctrica que prové de bateries i un motor de combustió interna (vehicles
híbrids).
Article 6.- Quota tributària
1.- El quadre de tarifes aplicable en aquest municipi serà el següent.
- Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19’99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals

Euros
25,05 €
67,32 €
142,38 €
179,22 €
224,00 €

B) Autobusos:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

164,85 €
234,65 €
256,40 €

C) Camions:
De menys de1.000 Kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg, de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 Kg, de càrrega útil
De més de 9.999 Kg, de càrrega útil

84,56 €
166,40 €
236,92 €
296,30 €

D) Tractors/ Tractores (vehicles 5ª roda)
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

35,34 €
55,54 €
166,40 €

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de
tracció mecànica:
De menys de1.000 Kg, i més de 750 Kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil

35,34 €
55,54 €
166,40 €

F) D’altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de 126 cc. fins a 250 cc.
Motocicletes de 251 cc. fins a 500 cc.
Motocicletes de 501 cc. fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

8,84
8,84
14,5
30,00 €
60,58 €
121,16 €

2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’ establerta d’ acord amb el que disposa l’ annex V del Reglament General
de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, o normativa que el substitueixi.
3. La quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del
vehicle. També correspondrà el prorrateig en els supòsits de baixa temporal per substracció o robatori del vehicle, així com
en els casos de baixa per exportació des del moment en què a Trànsit es produeixi aquesta baixa temporal o per exportació.
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4.- El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter
general per l’Administració de l’Estat. En el seu defecte hom s’estarà a allò que disposa el Codi de la Circulació pel que fa als
diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a més, les regles següents:
a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de persones i coses, per mitjà de la
supressió de seients i de vidres, l’alteració de les mides i de la disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin
essencialment el model del qual deriva. Les furgonetes tributaran com a turismes, d’acord amb la seva potència fiscal, salvant
els casos següents:
1) Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús.
2) Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, tributarà com a camió.
b) Per a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros, tindran la consideració de motocicletes i, per tant, tributaran segons la
capacitat de la seva cilindrada.
c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que ocasioni la potència tractor i els remolcs
i semiremolcs que arrossegui.
d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d’acord amb la seva capacitat, no estiguin obligats a matriculació, es
consideraran com a aptes per a la circulació des del moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent per la part de
la Delegació d’Indústria o, en tot cas, quan estiguin realment en circulació.
e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser transportades o arrossegades per
altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors.
Article 7.- Declaració-Liquidació
La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació, i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a
l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.
Article 8.- Meritament i període impositiu
L'impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera adquisició dels vehicles que es merita el dia
en què es produeix l'adquisició.
El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l'any natural, llevat dels casos de:
a) Primera adquisició del vehicle:
El període impositiu del primer any serà el dels trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en
què es produeixi l'adquisició del vehicle.
b) Baixa definitiva o temporal del vehicle:
El període impositiu de l'exercici en què es produeixi la baixa definitiva o temporal del vehicle serà el dels trimestres naturals,
comptats des del dia de meritació de l'impost fins a l'últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa definitiva o
temporal per substracció o robatori del vehicle.
En cas de baixa temporal per lliurament a una casa de compravenda, per a la seva posterior transmissió (art.36-2-a del RGV),
la baixa tindrà efecte a partir de l’exercici següent i per tant no procedirà el prorrateig trimestral.
c) Baixa per exportació:
El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa per exportació del vehicle serà el dels trimestres naturals,
comptats des del dia de meritació de l’impost fins a l’últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa per exportació.
15. 
Article 9.- Gestió
1. S'estableix el règim d'autoliquidació de l'impost en el cas de primera adquisició del vehicle. En aquests cas, el subjecte
passiu estarà obligat a presentar l’autoliquidació, segons el model establert per l'Ajuntament, aportant les dades del seu NIF i
fitxa tècnica del vehicle. L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional, subjecte a comprovació per part de l’Administració
municipal.
2. La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta, baixa, transferència o reforma, si no s'acredita prèviament el
pagament de l’últim rebut de l'impost de vehicles.
3. Si la sol.licitud de l’últim rebut de l’impost de vehicles fa referència a un vehicle que no consta al Padró de vehicles,
l’Ajuntament exigirà el pagament en voluntària de tots els rebuts no girats per aquest vehicle, amb el límit de la prescripció.
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4. En el cas de baixa definitiva o temporal per substracció o robatori del vehicle, el subjecte passiu podrà demanar la devolució
de la part proporcional de l’impost.
Article 10.- Infraccions i sancions
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les declaracions- liquidacions o que aquestes
resultin incorrectes.
Es procedirà segons el que preveu la Llei general tributària, i l'ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció tributària.
Article 11.- 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.
Article 12.- Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2012 i continuarà en vigor fins que
s'aprovi la seva derogació o la seva modificació. Mentre, regirà la vigent.
Disposició addicional Primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present ordenança
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu
reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per
al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
ORDENANÇA NÚM. 6.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LA
CIONS I OBRES ( ICIO)
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en
la Secció 3ª,artícle 59, estableix amb caràcter potestatiu l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Article 2.‑ FET IMPOSALE
1.- Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació
o obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra o urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no aquesta
llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. Neix el fet imposable amb l’inici de les obres,
construccions o instal.lacions.
Article 3.‑ SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius d’aquest impost a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin
les construccions, instal·lacions o obres sempre que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obres, siguin o no
propietaris de l’immoble sobre el que es realitza aquella.
Als efectes del previst en l’apartat anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui soporti
les despeses o el cost que comporti la seva realització.
En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindrà la condició del
subjecte passiu substituït del mateix els que sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o
obres. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
Article 4.‑ BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT
1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de les construccions.
No formaran part de la base imposable l’IVA i demés impostos similars, propis de requisits especials, les taxes, preus públics
i demés prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades en el seu cas amb la construcció, instal·lació o obra,
ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altra concepte que no integri,
estrictament el pressupost citat.
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2.- La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base imposable al tipus de gravamen.
3.- El tipus de gravamen serà del 3,50 per cent.
4.- L’impost sha de fer efectiu abans d’iniciar-se l’obra o instal.lació, encara que no s’hagi obtingut la llicència corresponent.
5.- Base imposable provisional és l’import major entre el pressupost de referència de les construccions, instal.lacions i
obres, objecte de la llicència i presentat per l’interessat o el determinat pel tècnic municipal d’acord amb l’annex I d’aqueta
Ordenança, en que es relacionen el mòdul i coeficients de valoració d’obres.
Article 5.‑ GESTIÓ.
1.- Quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara l’esmentada llicència
preceptiva, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional i la base imposable es determinarà
en funció del pressupost presentat pels interessats. Si no fos així, la base imposable la determinaran els tècnics municipals,
d’acord amb l’annex I.
2.- Sens perjudici de l’apartat 1 anterior, en el moment de sol·licitar-se la llicència preceptiva haurà d’efectuar‑se el pagament
de la taxa i en el moment d’obtenir-se la llicència es procedirà al pagament de l’impost.
3.- S’exigeix règim d’autoliquidació (article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, genral tributària i article 103.4 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març TRLLRHL).
4.- Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra i tenint en compte el cost real i efectiu d’aquesta, que haurà de
ser certificat pel tècnic director de la mateixa quan existeixi, l’ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa,
podrà modificar, si s’escau, la base imposable, practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o
reintegrant-li, si procedeix, la quantitat que correspongui.
A aquests efectes tindran el caràcter de liquidacions a compte de la definitiva, l’actualització de la base imposable que
practiqui d’ofici l’ajuntament per raó de la revisió dels mòduls de valoració d’obres de l’annex I, la qual serà aplicada a la part
de les obres que restin pendents d’executar.
Article 6.‑DEVOLUCIÓ DE FIANCES.
Si la realització de les obres i instal.lacions , requereix el dipòsit d’una fiança per part del promotor, i, la devolució de la/es
fiances, quedarà supeditada a la presentació de:
. Original de la carta de pagament
. Certificat emès pel gestor autoritzat de residus de la construcció i demolició.
. Certificat de final d’obra visat
- informe favorable de Cadastre i àrea d’Urbanisme
- Tenir col·locat a la finca el corresponent número de Policia.
- Estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
- Es procedirà a retornar la fiança 60 dies després d’haver-ho sol·licitat el contribuent, des de la data de la seva petició.
- Qualsevol altre que determini els Serveis Tècnics Municipals.
Article 7.‑BONIFICACIONS
7.1.- Gaudiran d’una bonificació del 95%:
a) Les obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal.lació de captadors tèrmics solars o plaques
fotovoltaiques i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d’un projecte, l’objectiu del qual sigui l’ús eficaç de
l’aigua, l’aïllament acústic o l’eliminació de l’ús del PVC, sempre i quan excedeixin els requeriments mínims de la normativa
tècnica d’aplicació.
b) Les obres que fomentin de forma significativa l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida de l’aigua de pluja.
La bonificació s’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, els quals
informaran a l’àrea d’Intervenció, i es procedirà a efectuar una devolució d’ingrés.
7.2.- Gaudiran d’una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats corresponent a aquest Capítol, sempre i quan no estiguin obligats d’acord amb la normativa
vigent.Aquesta bonificació quedarà condicionada a la presentació del certificat de minusvalidesa definitiva de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
7.3.- Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota d’aquest import l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial destinats a lloguer.
7.4.- Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota d’aquest import per a l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial destinats a la venda. No s’inclouen en aquest supòsit les construccions d’habitatges de protecció oficial de
promoció individual (d’ús propi).
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7.5. Les bonificacions esmentades en els anteriors apartats 7.3 i 7.4 d’aquest article, comportaran la devolució parcial corresponent
(segons el percentatge de bonificació) de l’import pagat per aquest impost en el seu moment quans’acrediti la qualificació
provisional d’habitatge de protecció oficial. No obstant l’anterior, el subjecte passiu bonificat quedarà obligat a aportar la cèdula
de qualificació definitiva en el moment en què li sigui concedida. En cas contrari es requerirà l’ingrés de l’import retornat.
7.6. Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és requisit indispensable haver obtingut prèviament a
l’inici de les obres la corresponent llicència i no tenir obligacions de pagament pendents en període executiu amb la Hisenda
Municipal en el moment de la sol·licitud. Les esmentades bonificacions seran sol·licitades a instància de part.
7.7. Bonificacions de l’impost per rehabilitació dels edificis inclosos en l’àmbit del “Pla Especial del Nucli Antic”
7.1.1.- Objecte.
L’objecte és bonificar les construccions, instal.lacions i obres de rehabilització i restauració dels edificis inclosos al Pla Especial
del Nucli Antic, aprovat pel Ple de la Corporació en data 26-07-95, i d’acord amb els carrers que figuren a l’annex I i altres
edificis de més de 50 anys d’antiguitat. Aquesta bonificació s’emmarca dins de les bonificacions potestatives establertes
a l’article 103.2.a) del DL 2/2004. En conseqüència totes aquelles construccions, instal.lacions i obres aquí descrites i que
compleixin tots els requisits gaudiran d’aquesta bonificació, i no caldrà que per cada sol.licitud el Ple de la Corporació atorgui
la bonificació. Es delega a favor de la Junta de Govern Local la resolució de l’atorgament de les bonificacions aquí descrites,
sempre i quan es compleixin tots i cadascun dels requisits que s’estableixen.
7.1.2.- Actuacions bonificades
Seran bonificades totes les actuacions urbanístiques encaminades a la rehabilitació dels edificis catalogats com de categories
1, 2 i 3, i amb un mínim pressupost de 12.000,00 euros i altres amb més de 50 anys d’antiguitat.
7.1.3.- Requisits previs.Per beneficiar-se de les bonificacions serà necessari complir les següents condicions prèvies:
- L’actuació de rehabilitació ha de garantir la coherència tècnica amb l’entorn i amb les possibles característiques singulars
dels edificis.
- S’haurà d’haver obtingut, o estar en condicions d’obtenir la corresponent llicència d’obres.
- S’haurà d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
7.1.4.- Quantia de les bonificacions
L’import individual de la bonificació consistirà en una quantitat equivalent a:
- Categoria 1 (segons pla especial del nucli antic)
80% de ICIO, amb un màxim de 3.000,00 euros
- Categoria 2 (segons pla especial del nucli antic)
70% de ICIO, amb un màxim de 2.500,00 euros
- Categoria 3 (segons pla especial del nucli antic)
60% de ICIO, amb un màxim de 2.000,00 euros
Altres edificis amb més de 50 anys d’antiguitat, segons dades cadastrals: 50 % de l’ICIO, amb un màxim de 1.500,00 euros.
7.1.5.- Procediment de concessió.La instància sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar conjuntament amb la petició de la corresponent llicència d’obres,
acompanyant la documentació tècnica necessària, i abonant l’import de la taxa establerta per tramitació de la llicència.
En el supòsit de complir totes les condicions, es concedirà la bonificació en el mateix acte de concessió de la llicència d’obres.
7.1.6.- Garanties i revisió.L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, podrà en tot moment portar a terme les actuacions d’inspecció necessàries per a
garantir que l’import bonificat s’ha destinat a la finalitat prevista.
Qualsevol infracció urbanística comportarà la pèrdua de la bonificació, i s’haurà de procedir al seu reintegrament.
7.1.7.- Justificació.L’expedient es considerarà finalitzat una vegada els beneficiaris aportin el document signat pel tècnic competent que acrediti
la finalització de les obres.
7.8. No es pot gaudir simultàniament de la bonificació prevista a l’apartat 7.7 d’aquest article amb qualsevol altra de les
bonificacions d’aquest article per una mateixa construcció, instal·lació o obra.
Article 8.‑ EXEMPCIONS
Estaran exempts de l’impost:
a) La realització de qualsevol construcció, instal.lació o obra de què en siguin titulars l’Estat, les comunitats autònomes o
les entitats locals que estant-ne subjectes, haguessin de ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió la portin a terme
organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. ( art. 29-2 de la Llei 5/90 ).
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b) La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres i
Congregacions religioses i els Instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases. Aquesta exempció no
s’aplicarà quan els immobles objecte de les obres estiguin afectes a explotacions econòmiques.
Article 9.‑ INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària, les altres lleis de
l’Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
La inspecció de l’impost es va delegar a la Diputació de Girona (Xarxa Local de Tributs –XALOC), per acord de Ple del dia
31-07-2007.
Article 10.‑ INFRACCIONS I SANCIONS
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.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
Annex I
PREUS DE REFERÈNCIA
El pressupost de referència (Pr), és un pressupost aproximat al cost real, excloses despeses generals i benefici industrial
1. DEFINICIONS
Mb: Mòdul Bàsic, estableix un preu en €/m2 d’edificació que serà revisat periòdicament.
Cg: Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica.
Ct: Coeficient corrector en funció de la tipologia de l’edificació.
Cq: Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i acabats.
Cu: Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat
S: Superficie construïda en m2.
Pr: Pressupost de referència
2. VALORS DE REFERÈNCIA EN EDIFICACIÓ
2.1. MÒDUL BÀSIC: Mb = 470,00 €/m2 per l’any 2012
2.3. COEFICIENT TIPOLÒGIC: Ct. S’adapta als següents valors de referència:
2.3.1. En edificacions de nova planta i addicions
Ct
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
1,20 	Edifici aïllat (4 façanes). Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edifici.
1,10 	Edifici en testera (3 façanes). Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edifici.
1,00 	Edifici entre mitgeres (1 \ 2 façanes).
2.3.2. En obres de reforma i rehabilitació
Ct
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
0,90 	Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament les façanes.
0,70 	Reformes que afectin elements estructurals, inclós el canvi de coberta afectant l’estructura (aplicat a la superficie de
coberta)
0,50 	Reformes que no afectin elements estructurals.
	Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
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0,30 	Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions
	Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
NOTA: 	Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta
2.3.3.
1,10
1,00
1,10

Treballs d’urbanització i obra civil
Moviments de terres i infraestructura
Superficials complementaries
Piscines i obres sota-rasant

2.4.
COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S’adapta als següents valors :
Cq 	NIVELL MITJÀ D’EQUIPAMENT I ACABATS
1,20 	Nivell superior a l’estàndard d’us
1,00 	Nivell estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d’habitatges, també en garatges d’habitatges unifamiliars).
0,80 	Nivell inferior a l’estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una
actuació posterior).
2.5.
2.5.1.

COEFICIENT D’US: Cu. S’adapta als següents valors de referèn
Edificació

Cu
3,00
2,80
2,60

USOS
Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres.
Clíniques i Hospitals.
Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries.h
Hotels de 4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries.
2,40
Laboratoris.
2,20
Clubs de reunió. Hotels de 3ª.
2,00
Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB- BUP i FP.
Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts.
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200m2
1,80
Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1*.
Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m2 . Habitatges entre 200 m2 i 150 m2 .
1,60
Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2 .
1,40
Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2 .
1,20 	Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament.
Plantes altes per a locals sense ús específic.
Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades
1,00
Locals comercials en planta baixa sense ús específic
	Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars
Garatges d’habitatges unifamiliars
0,70
Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera autoportant.
0,60
Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera autoportant.
NOTA ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES)
Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los com
l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície total. Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars
(trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.
2.5.2. Obra civil
Cu
1,00
0,40
0,20

USOS
Piscines (sense cobrir).
Parcs infantils a l’aire lliure.
Urbanització básica.
Moviment de terres
Xarxa de clavegueram

15%
35%
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Xarxa d’aigua
Xarxa d’electricitat
Telecomunicacions
0,10

Urbanització complementària.
Pavimentació
Voreres
	Enllumenat
Jardineria i mobiliari urbà

0,20
0,10

Pàg. 77

15%
20%
15%.
50%
25%
10%
15%

Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.
Jardins. Pistes de terra sense drenatge

3. VALORS DE REFERÈNCIA EN ENDERROCAMENT
El projecte d’enderroc deurà constar de memòria, informe tècnic, plànols i pressupost.
P = pressupost de referència
P = V x Mb x Cu x Ct
V = volum de l’edifici en m3
Per a naus o magatzems d’altures de planta superior a 4 metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta
Mb = mòdul bàsic = 495,00 euros/m2 per l’any 2012
Cg = coeficient geogràfic = 0,95
*jo ajuntaria Mb i Cg en un sol coeficient que quedaria 470 euros/m2
Cu = coeficient d’ús
Cu = 0,10 per a altures de menys de 10 metres
Cu = 0,15 per a altures de més de 10 metres
Ct = coeficient tipològic
Ct = 0,30 per a edificacions en zones de nucli antic
Ct = 0,20 per a edificacions entre mitgeres
Ct = 0,10 per a edificacions aïllades
4.OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA
4.1. MÒDUL DE REFERÈNCIA: Mr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu
En els casos en que un coeficient corrector no s’ajusti a la tipologia, qualitat o ús, caldrà aplicar la mitjana entre els que més
s’assemblin.
4.2. Pressupost de Referència: Pr = ∑ (Mri x Si)
En els edificis amb diferents usos i qualitats caldrà calcular Pr per cadascun.
ORDENANÇA NÚM. 7.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
CAPÍTOL I
Article 1.- Fonament i Naturalesa
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la Secció 3ª, art. 59.2
estableix com a potestatiu l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Article 2.- Fet imposable
L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directa que grava l’increment de valor
que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti 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:
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a) Negoci jurídic “mortis causa”.
b) Declaració formal d’hereus “ab intestato”.
c) Negoci jurídic “inter vivos”, sia de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
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 està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústic als
efectes de l’Impost Sobre Béns Immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys
que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’impost sobre béns immobles, amb independència de que estiguin o
no contemplats com a tals en el cadastre o en el padró d’IBI.
Als efectes d’aquest impost, estaran tanmateix subjectes al mateix l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats
en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre béns immobles.
CAPÍTOL II
Article 4.- Exempcions
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servitud.
b) Les aportacions de béns i drets realitzats pels 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 del seus havers comuns.
- Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en
els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial
Article 5.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, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, a les que perteneixi el municipi, així com els seus respectius
Organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) El municipi de la Bisbal i les Entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més dels seus organismes
autònoms de caràcter administratiu.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Germandats constituïdes d’acord amb el que es preveu en la
Llei 30/1995 de 8 de novembre d’ordenació i Supervisió de les Assegurances privades
e) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o en convenis internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.
CAPÍTOL III
Article 6.- Subjectes passius
Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol
lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que adquireixi 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,
la persona física o jurídica a l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
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c) En els casos a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitutiu del
contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
CAPÍTOL IV
Article 7.- Base imposable
1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana
manifestat en el moment de l’acreditació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.
Article 8
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:
Màxim
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 anys................................................... 3’7 %
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 10 anys................................................................ 3,5 %
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 15 anys................................................................. 3,2 %
- Per als increments de valor generats en un períodede temps de fins a 20 anys.................................................................... 3,0 %
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 gaudir limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d’aquest impost, sense
tenir en consideració les fraccions d’any.
1.- En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor a efectes de base imposable, el següent:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment del meritament serà el que tinguin determinat en aquest
moment als efectes de l’impost sobre béns immobles.
b) No obstant, quan el citat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament
aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut, d’acord amb el que s’assenyala en l’ apartat 2 del RDL 2/2004,
de 5 de març d’aquesta Llei, referit al moment del meritament.
Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients
d’actualització que corresponguin establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Quan el terreny, tot i ésser de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment del
meritament de l’impost no tingui determinat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació
quan el referit valor cadastral sigui determinat, referint l’esmentat valor en el moment del meritament.
Article 9
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, quan el mateix, el valor dels drets
esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics domentats segons les regles següents:
A) En el cas de constituir‑se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un dos 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.
- 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 total esmentat.
C) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, o per un temps
indeterminat es considerarà fiscalment com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria.
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) Quan es transmeti el dret de nuda propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor total dels béns i el valor
de l’usdefruit. En l’usdefruit vitalici que, a la vegada, siguin temporals, la nua propietat es valorarà aplicant, de les regles
anteriors, aquella que se li atribueixi menys valor.
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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 en la transmissió de qualsevol altres drets reals 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) 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.
Article 10
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 la 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 11
En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al
valor del terreny.
BONIFICACIONS.Article 13.- En les transmissions de terrenys a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i
adoptats, conjugue i ascendent de 1r. grau i adoptat, s’aplicarà les següents bonificacions:
a) Si s’adquireix l’habitatge familiar: 90 %
(S’acreditarà mitjançant certificat d’empadronament)
b) Si la transmissió no correspon a habitatge familiar : 25 %
CAPÍTOL V
Article 12.- Quota tributària
La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el del 30 per cent.
CAPÍTOL VI
Article 13.- Acreditament i període impositiu
1.- L’impost s’acredita: 
a) 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.
b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu, en la data en què tingui lloc la constitució o la
transmissió.
2.- Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, l’atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la
seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant.
Article 14
1.- Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució
de l’acte o el contracte determinat 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
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efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre 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 1295 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.
2.- 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 assen
timent de la demanda.
3.- En els actes o els 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
Article 15.- Declaració / Liquidació
1.- a) En els actes o els contractes entre vius, els subjectes passius de l’impost vénen obligats a autoliquidar-lo.
b) Les autoliquidacions efectuades pel subjecte passiu tindran el caràcter de liquidacions provisionals, a compte, i restaran
sotmeses a la comprovació corresponent, i les quotes resultants hauran d’ingressar-se al Servei de Recaptació Municipal quan
es tracti d’actes “inter vius”, el termini serà de trenta dies hàbils, comptats des de la data que es produeixi l’acreditament de
l’impost.
c) En l’autoliquidació s’acompanyarà inexcusablement la còpia autèntica del document notarial, judicial o administratiu en
què consti l’acte originador del tribut i una còpia d’aquest. Quan es tracti de documents privats, aquest es presentaran per
duplicat (original i còpia), juntament amb l’imprès d’autoliquidació.
d) Tanmateix s’hi acompanyaran tots aquells documents justificatius, en el seu cas, de les exempcions i no subjeccions a
l’impost, i de les bonificacions de la quota que el subjecte passiu reclami com a beneficiari.
2.- El presentador de l’autoliquidació tindrà, pel sol fet de la presentació, el caràcter de mandatari del subjecte passiu de
l’impost, i totes les notificacions que se li facin en relació amb els documents que hagi presentat, ja el que afecta a les diligències
que subscriguin, així com les liquidacions definitives que es practiquin, tindran el mateix valor i produiran iguals efectes que
si s’haguessin estès amb els mateixos interessats.
Article 16.Quan es tracti d’actes per causa de mort el subjecte passiu no estarà obligat a realitzar autoliquidació de l’impost.
Correspondrà a l’Ajuntament practicar liquidacions amb caràcter provisional en el termini de 6 mesos prorrogables fins a 1
any a sol·licitud del subjecte passiu.
Article 17.1.- L’Administració municipal podrà requerir les persones interessades perquè aportin, en el termini de trenta dies hàbils,
d’altres documents que s’estimin necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’impost, i incorreran, els qui no
atenguin els requeriments formulats dins dels expressats terminis, en les infraccions tributàries previstes en aquesta
Ordenança, sempre i quan aquests documents fossin necessaris per a comprovar la declaració autoliquidació i establir la
liquidació definitiva.
Si aquests documents només constitueixen el mitjà per a provar circumstàncies al·legades per l’interessat en benefici exclussiu
propi, l’incompliment del requeriment es considerarà com a desestiment del seu dret al tràmit corresponent, i es practicarà la
liquidació definitiva sense fer cas de les circumstàncies no justificades.
2.- L’Àrea d’Intervenció practicarà l’examen, la rectificació i la liquidació o liquidacions complementàries que procedeixin de
les autoliquidacions presentades, basant-se en la documentació existent en els respectius expedients i considerant les normes
legals d’aplicació.
Article 18.Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament dins 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
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firmes. El que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei
General Tributària.
En la relació o índex que trametin els notaris a l’Ajuntament, aquests hauran de fer constar la referència cadastral dels béns
immobles, quan aquesta referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.
Els notaris, advertiran expressament al compareixent en els documents que autoritzin els terminis en els que l’interessat/s
estan obligats a presentar la declaració de l’impost, i tanmateix sobre les responsabilitats en que incòrren per la falta de
presentació de les declaracions (art. 110.7 RDL 2/2004, de 5 de març)
Inspecció i recaptació
Article 19.La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el que es preveu en la Llei General Tributària, entre les
altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Infraccions i sancions
Article 20.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.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA NÚM. 8.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
JURÍDIC ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
Article 1.‑ FONAMENT I NATURALESA
A l’ empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5 Ec) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
i els articles 6.1 i 8.1 a i b) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aproven el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 a 19, i d’acord amb l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es regula l’aplicació de la taxa per la realització
d’activitats jurídico‑administratives de competència municipal i per la utilització privativa o aprofitament especial dels
béns de domini públic municipal, d’acord amb les normes que conté la secció 3ª Capítol III, títol I de l’esmentat Reial Decret
Legislatiu.
Article 2.‑ FET IMPOSABLE
1.‑ Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídico‑administratives de competència local desenvolupades
amb motiu de:
a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que expedeixi o de que entenguin l’administració
o les autoritats municipals.
b) L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres,
logotips, etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels interessats.
c) L’atorgament de llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer d’acord amb el que estableix el Reial Decret 763/1979 de 16 de
març, Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans de Transport en Automòbils lleugers.
d) L’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la
llicència urbanística sol.licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions
de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveu l’article 84 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 del TRLUC.
2.‑ S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma particular al subjecte passiu quan sigui
motivada directa o indirectament per ell mateix, per raó de l’Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud expressa de
l’interessat.
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Article 3.‑ NO SUBJECCIÓ
No estaran subjectes les activitats jurídico‑administratives següents: les consultes tributàries, els expedients de devolució
d’ingressos indeguts, la resolució dels recursos administratius i els relatius a la prestació de serveis o realització d’activitats i
a la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic que estiguin gravats per una altre taxa o pels que
l’Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 4.‑ SUBJECTE PASSIU
1.‑ Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que 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 per les activitats
jurídico‑administratives de competència local de l’article 2.1.
2.‑ Tindran la consideració de substituts del contribuent:
a) En aquelles activitats jurídico‑administratives que beneficiïn o afectin als ocupants d’habitatges, locals o instal·lacions,
seran els propietaris dels immobles, els quals podran repercutir, si fos el cas, la taxa sobre els beneficiaris.
b) En l’atorgament de llicències urbanístiques previstes en la normativa sobre sòl, seran els constructors i contractistes d’obres.
c) En l’atorgament de llicències d’ús serà el propietari de l’immoble del local.
En la utilització privativa o aprofitament especial per entrada de vehicles a través de les voreres i, per la construcció,
manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals que donin accés a l’entrada de vehicles, els quals
podran repercutir-ho, si s’escau, les quotes als respectius beneficiaris.
Article 5.‑ RESPONSABLES TRIBUTARIS
1.‑ Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a que fan
referència els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària 58/2003.
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 40 de la Llei General Tributària.
Article 6.‑ EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
L’Estat, les comunitats autònomes, i les entitats locals no estaran obligats al pagament de les taxes per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per tots els que interessin immediatament a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 7.‑ BASE IMPOSABLE I QUOTA
El cost real o previsible de l’activitat jurídico‑administrativa, considerada en la seva globalitat, constituirà la base imposable
per a la determinació individual de la quota tributària. A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional se’ls aplicarà quota zero.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que constitueixin el fet imposable seran
les següents:
A) CERTIFICATS/DOCUMENTSEXPEDITS PER OFICINES GENERALS
Certificats d’empadronament
Certificats de convivència
Certificats a efectes d’IRPT
Tramitació de qualsevol tipus de llicència o autorització no regulada especificant.
Compulsar documents
Fotocòpies de documents: DIN A3 i A4, per unitat
Drets d’examen:
- Grup A1 i A2
- Grup B
- Grup C
- Grup D
- Grup E
Certificats reagrupament familiar / carta invitació

1,00 €
1,00 €
1,00 €
110,00 €
7,30 €
0,19 €
37,10 €
32,00 €
21,60 €
15,50 €
12,40 €
51,50 €
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B) DOCUMENTS RELATIUS A L’ÀREA D’URBANISME
Còpia de plànols (per cada full):
- DIN A 3
- DIN A 4
Dictàmens, certificacions urbanístiques (d’aprofitament, de no expedient sancionador ...) i informes urbanístics (per
cada un)
Certificació de compatibilitat d’una activitat amb el planejament urbanístic
Autorització per a la instal.lació de grua, bastida, contenidor de runa, plataforma elevadora, muntacàrrega, acopi de
material

2,90 €
1,44 €
47,37 €
47,37 €
63,14 €

C) DOCUMENTS RELATIUS A L’ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Certificacions de dades tributàries o antecedents municipals, amb una antiguitat de 5 o més anys, (per cadascun)
Certificats sobre bases de dades fiscals
a) Gestió certificats base de dades territorial (del municipi)
b) Gestió certificats base de dades territorial (fora del municipi)
c) Confecció d’expedients d’alteració cadastral
d) Tramitació d’expedient de desqualificació d’habitatge de protecció oficial (HPO)
e) Certificats especials sobre base de dades territorial
f) Còpies fitxes base de dades territorial
g) Càlcul IIVTNU (a petició d’assessories o serveis professionals)
h) Drets per prestació del servei de proveïment d’aigua

7,60 €
7,60 €
7,60 €
15,30 €
31,60 €
26,30 €
52,60 €
1,60 €
11,60 €
47,40 €

D) ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS
Informes expedits per la Policia local
Atestats
Per informe concessió placa GUAL PERMANENT (inclòs senyalització horitzontal)
Per senyalització vertical es repercutirà,
a) amb 1 element (1 pilona)
b) amb 2 elements (2 pilones)
Credencials de titularitat funerària
Autorització per a utilització escut municipal
Utilització escut municipal, (per any)
Permís abocament al clavegueram aigües no domèstiques
Tancs combustibles líquids i gasos, euros/litres
Euros/m3.
Analítica d’aigües residuals
Autorització sanitària de funcionament d’establiment minoristes de carn fresca i derivats

58,00 €
94,75 €
31,00 €
150,00 €
250,00 €
11,60 €
11,30 €
11,30 €
84,20 €
0,20 €
0,20 €
Repercussió
despeses
112,70 €

Per la senyalització vertical a part meritarà al subjecte passiu un import addicional de ½ hora de l’import hora establerta d’un
peó de la brigada i que correspondrà a la instal.lació de les pilona/es.
E) SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES - LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
Expedició i tramitació de llicències dels autotaxis
Substitució de vehicles
Revisió de vehicles

752,40 €
36,90 €
28,60 €
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F) SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I LLICÈNCIES D’OBRES I INSTAL·LACIONS
F.1) OBRES MAJORS
- Les llicències d’obres de construcció, enderrocament i instal.lacions de nova planta, ampliació, reforma o modificació que
afecti l’estructura, l’aspecte exterior o , la disposició interior o canvi d’ús i en tot cas subjectes a la presentació de projecte
tècnic, satisfaran una taxa segons pressupost de l’obra:
Pressupost d’obra
Fins a 30.000,00
De 30.001,00 a 150.000,00
De 150.001,00 a 500.000,00
De 500.001,00 a 1.000.000,00
Més de 1.000.000,00

IMPORT
158,00 €
210,00 €
526,00 €
842,00 €
1.578,00 €

PRÒRROGUES
La pròrroga meritarà el 50 per cent de l’import que correspondria.
FIANCES OBRA MAJOR
- Per tal de garantir la correcta gestió dels residus resultants s’haurà de dipositar la fiança prevista per la normativa ambiental
de la Generalitat de Catalunya.
- Per tal de garantir la correcta reposició d’infraestructures i serveis públics i el compliment de la normativa municipal
que sigui d’aplicació, especialment en l’àmbit de la via pública, s’haurà de dipositar una fiança de l’1 % del pressupost de
referència, amb un mínim de 1.500,00 euros, així com el compliment de les ordenances municipals que siguin d’aplicació.
F.2) OBRES MENORS
La taxa a aplicar estarà en relació amb el pressupost d’obra declarat pel subjecte passiu, el qual estarà subjecte a comprovació
pels serveis tècnics municipals.
L’Ajuntament podrà revisar el pressupost prenent com a mòdul de referència les bases de dades de l’Institut de Tecnologia de
la Construcció de Catalunya (ITEC) aplicant la fórmula de l’annex I de l’Ordenança Fiscal núm. 6 (ICIO).
Pressupost d’obra
Fins a 3.000,00
Més de 3.001,00

IMPORT
84,50 €
137,00 €

PRÒRROGUES
La pròrroga meritarà el 50 per cent de l’import que correspondria
FIANCES OBRA MENOR
. Per tal de garantir la correcta gestió dels residus resultants s’haurà de dipositar la fiança prevista per la normativa ambiental
de la Generalitat de Catalunya.
. Per tal de garantir la correcta reposició d’infraestructures i serveis públics i el compliment de la normativa municipal que sigui
d’aplicació, especialment en l’àmbit de la via pública, s’haurà de dipositar una fiança de l’ 1% del pressupost d’execució material,
amb un mínim de 300,00 € i un màxim de 600,00 €., així com el compliment de les ordenances municipals que siguin d’aplicació
RESPECTE A LES FIANCES D’OBRA MAJOR I MENOR
En les llicències d’obres major i les menors quan es consideri convenient, s’exigirà una fiança equivalent a l’ 1 per mil sobre
el pressupost de l’obra, amb un mínim de 150,25 euros, per tal de garantir que una vegada finalitzada l’obra, el promotor :
a) Obtingui l llicència de primera ocupació d’edificis
b) Tramiti l’alta cadastral a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
G) LLICÈNCIES DE CONNEXIÓ A LA XARXA I DE CLAVEGUERAM I ALTRES A LA VIA PÚBLICA
PER ALTRES OBRES A LA VIA PÚBLICA I CONNEXIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
S’estableix una taxa per connexió a la xarxa de clavegueram, per cada habitatge unifamiliar
S’exigeix una fiança per connexió de 1.500,00 euros.
Per a la devolució, serà imprescindible acreditar que la connexió s’ha realitzat amb presència d’un tècnic municipal.
L’incompliment suposarà a més de la pèrdua de la fiança la de construcció de la connexió realitzada.

118,70 €
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Habitatge plurifamiliar
Altres obres a la via pública
Edificis no destinat a habitatge

97,30 €
72,40 €
129,70 €

H) PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
Tramitació a instància de part d’expedient de :
a) Planejament derivat, per cada Ha. o fracció import mínim
a) Projectes d’urbanització: Aplicació d’un 0,3 % sobre el pressupost Import mínim
b) Projecte de reparcel.lació.
Aplicació d’un 0,2 % sobre el compte de liquidació provisional
Import mínim
e) Expedients tramitats d’acord amb l’art. 47 i 48 del DL 1/2010, aplicació d’un 0,3 % sobre el pressupost
Import mínim

324,30 €
1.459,40 €
432,40 €
432,40 €
432,40 €

I) LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ
- Per cada llicència
- Per cada entitat resultant a partir de la segona,euros/ parcel·la

140,50 €
24,90 €

J) LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ D’EDIFICIS O LOCALS
Per a tramitar qualsevol sol·licitud de llicència de primera ocupació caldrà l’informe favorable de Cadasdre i adjuntar còpia
de l’alteració cadastral de l’immoble.
La manca d’aquest requisit es tindrà per petició no complimentada, i conseqüentment no susceptible d’ésser admesa al
Registre General.
- Edificis unifamiliars
- Habitatges plurifamiliars, per habitatge
- Aparcaments d’edificis plurifamiliars,per plaça
- Edificis industrials o comercials , per entitat
-Altres construccions, ampliacions i reformes substancials

72,70 €
36,40 €
11,60 €
72,70 €
36,40 €

K) INSTAL.LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ANTENES PARABÒLIQUES
Pressupost de l’obra:
- Fins a 600,00 euros
- Entre 601 i 1.200 euros
- Entre 1.201 i 6.000,00 euros
- Superior a 6.000,00 euros

38,00 €
58,60 €
88,00 €
176,00 €

L) ALTRES TRAMITACIONS O AUTORITZACIONS
- Expedients contradictoris de ruïna
- Canvi d’ús d’edificis o locals,per entitat
- Tramitació de llicències d’ocupació de via pública

1.297,30 €
47,36 €
25,00 €

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA NÚM. 9.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
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 Règimen Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 27 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refòs 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 Reial Decret Legislatiu.
Article 2.‑ FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: 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 o jurídiques a què es
refereix l’ article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societat i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre.
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(S’INCLOU TAMBÉ ELS CEMENTIRIS DE SANT POL I CASTELL D’EMPORDÀ)
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: euros
1 Inhumacions i exhumacions de cadàvers i restes
2 Conservació i neteja de nínxols o columbaris
3 Conservació i neteja de tombes
4 Col·locació làpides i altres elements decoratius
5 Col.locació làpides en tombes
6 Entrada de cadàvers al cementiri
7 Tapar o destapar nínxols o columbaris
8 Tapar o destapar tombes i panteons

68,60 €
15,90 €
62,60 €
18,80 €
37,60 €
18,76 €
30,31 €
74,40 €

Concessió per 50 anys de nínxols:
• Reconstruïts (Vies Pietat, Dolors i Sant Josep)
De la primera fila, sense osari
De la primera fila, amb osari
De la segona fila
De la tercera fila
De la quarta fila

Euros
583,00 €
674,00 €
533,20 €
533,20 €
435,10 €
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• Nínxols nous:

De la primera fila, sense osari
De la primera fila, amb osari
De la segona fila
De la tercera fila
De la quarta fila
Grup de dos nínxols en columna i osari
Conservació de hipogeus
Assignació de terrenys per a tombes i panteons, per m².

866,00 €
977,90 €
772,90 €
772,90 €
651,90 €
2.141,90 €
46,40 €
372,50 €

• Concessió temporal (per cada cinc anys):
Nínxols de primera fila NO AUTORITZAT
Nínxols de la segona fila
Nínxols de la tercera fila
Nínxols de la quarta fila
Cambra frigorífica : primeres 48 hores o fracció
per dia o fracció de més
Concessió columbaris (per 50 anys)

150,00 €
126,40 €
107,20 €
78,80 €
28,00 €
359,60 €

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 Recap
tació.
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 disposa el Capítol II article 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 10.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 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 al 27 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el 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 Reial Decret Legislatiu.
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Article 2.- FET IMPOSABLE
El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de la xarxa de clavegueres i de
les foses sèptiques que tècnicament es justifiquin.
L’obligació de contribuir neix per la prestació del servei esmentat, considerat com annex indispensable a l’ús dels estatges i
locals, i per la possibilitat d’abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram.
Article 3.‑ SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que resultin beneficiades per la prestació del
servei, pel fet d’ocupar o utilitzar les cases, locals o establiments situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a
títol de propietari, d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre.
2.- S’entendrà que ocupen o utilitzen les cases, locals o establiments aquells que figuren com a titulars de contractes de
subministrament d’aigua potable o com a titulars d’establiments on s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals,
artístiques o de serveis.
3.- En qualsevol cas el propietari dels béns immobles afectat pel servei tindrà la condició de substitut del contribuent.
Article 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 General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a que es refereix l’article 43 de la Llei General
Tributària (58/2003, de 17 de desembre)
Article 5.‑ QUOTA TRIBUTÀRIA
2.- La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram serà de 0,17388 per m3 d’aigua facturada
(amb un mínim de 5,77 € trimestre).
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 formulava expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament 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 INGRÉS
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.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.
2.- Les quotes tindran caràcter anyal, amb possibilitat d’ésser prorratejades per períodes trimestrals.
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.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 11.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
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 20 al 27 del RDL 2/2004, de 5 de
març, TRLRHL, 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 RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 2.‑FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida domiciliària i posterior eliminació
d’escombraries i altres deixalles domèstiques assimilables d’habitatges i locals o establiments on s’exerceixin activitats
industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatoris, per a qualsevol vivenda, local o establiment que estigui
situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de
contribuir.
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 industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos
o els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de
seguretat.
Article 3.‑ SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies
públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i
tot, de precari.
2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
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 58/2003, de 7 de desembre General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la llei 58/2003, de
17 de desembre.
Article 5.‑ EXEMPCIONS
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.
Article 6.‑ QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat única o mínima, per unitat de local, que es determinarà en funció de la
naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats i una quantitat
variable en funció de la superfície del local en quan indicador del volum de escombraries, altres deixalles assimilables
generades.
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent s/superfície total, que inclou:
Recollida d’orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i altres residus diversos.
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1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

13

14

15

Referència en funció de planejament urbanístic.
Habitatge:
- Plurifamiliar
- Entre mitgeres
- Unifamiliar aïllat
Hotels-Restaurants: fins 100 m2., o 25 habitacions
(import fixe)
per cada m² d’excés 3,69 euros
per cada habitació d’excés 28,10 euros
Bars i/o cafeteries amb servei de restauració, pizzeries:
- Fins a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2 d’excés : 4,34 euros
Bars, cafeteries,gelateries, sales de ball, discoteques, salons recreatius:, espectacles culturals i esportius:
- Fins a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2 d’excés : 4,34 euros
Serveis d’ hospedatje, hotels, fondes, pensions i similars:
- per cada habitació
Comerç al detall i a l’ engròs de teixits, roba, llenceria, perfumeria, calçat, mobles, antiguitats, joguines,
llibres, paper i derivats, joieria, rellotgeria, llavors, estancs i venda d’articles de fumadors i perruqueries.
- 0 a 100 m² (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,40 euros fins un màxim 668,80 euros
Comerç al detall i a l’engròs d’electrodomèstics, aparells d’informàtica, ferreteries i similars
- De 0 a 50 m2. (import fixe)
Per cada m2 d’excés : 1,61 euros amb un màxim de 651,30 euros
Farmàcies
Benzineres
Consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, consultes clíniques, clíniques dentals
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,52 euros
Clíniques veterinàries:
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,55 euros
Gestories, companyies d’assegurances, serveis jurídics i oficines administratives en general
i activitats professionals
- De o a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,34 euros
Banca, Caixes d’estalvi i institucions financeres
Venda de ceràmica epígraf 653.3
- De 0 a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’ excés: 0,70 euros amb un màxim de 573,27 euros
a) Bonificació per venda majoritàriament (més del 50%) de ceràmica de la Bisbal:
una bonificació del 25% del total del rebut
Fabricació de ceràmica (fins 1000 m2 )
Comerç inclosa la superfície d’emmagatzematge al detall i l’engròs de fruites, verdures, peixateries i similars
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2 d’excés: 3,73 euros
Comerç al detall i l’ engròs d’altres productes alimentaris, carnisseries i de tota classe d’articles, begudes i
drogueria. En petites i grans superfícies. (Supermercats)
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- De 26 m2 a 200 m2.: 3,00 euros
- De 201 a 399 m2. : 4,35 euros
- Superior a 399 m2. : 6,57 euros
Els Supermercats que facilitin bosses de plàstic, d’un sol ús, als seus clients hauran de fer efectiva una quota
per la generació addicional de residus que tindrà un import equivalent al 2% de la tarifa que li correspongui.

Euros/any
126,42 €
141,26 €
161,27 €

865,07 €

674,62 €
409,48 €
53,60 €
190,60 €

422,70 €
378,05 €
602,09 €
287,76 €
364,76 €

198,85 €
800,49 €
190,14 €

553,89 €
438,43 €

336,15 €
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16
17
18

19

20
21

22

23
24
25
26
27
28

El.laboració de productes alimentaris (pa, pastisseria, precuinats i similars)
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 2,48 euros
Venda/comercialització d’aparells de telefonia fixe mòbil
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,61 euros
Tallers de confecció, tèxtil i similars, tintoreries i impremtes: - De 0 a 50 m² (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,47 euros
Tallers mecànics, de reparació de maquinària i vehicles, lampisteries i similars.
- De 0 a 50 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,48 euros,
amb un màxim de 615,04 euros
Bugaderies industrials
- De 0 a 500 m² (import fixe)
- Per cada m² d’excés: 3,90 euros
Comerç al major de begudes i derivats de la carn i productes làctics (productes alimentaris en general)
- De 0 a 500 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 3,80 euros
Tallers de carpinteria, fusteria i similars
- De 0 a 100 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,59 euros,
amb un màxim de 651,30 euros
Venda al detall i a l’engrós de flors i plantes (floristeries i similars)
- De 0 a 50 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 2,50 euros
Serveis de jardineria, manteniment de plantes, jardins i similars
Amb un mínim de
Mercat setmanal:
- Parades: de fruites, verdures i similars, ml.
- Parades d’altres mercaderies i productes, ml.
No classificats anteriorment
Locals afectes
Centres educatius: instituts, escoles
(sense servei de menjador)
(amb servei de menjador)

Euros/any
428,89 €
312,10 €
282,66 €

253,61 €

981,94 €
952,52 €

289,82 €

377,51 €
35,12 €/TM
407,56 €
45,73 €
15,83 €
272,42 €
137,47 €
187,15 €
706,69 €

En el supòsit que en un mateix establiment es realitzin activitats d’el·laboració (apartat 16) i venda (apartat 15) la taxa
d’escombraries es calcularà amb un coeficient reductor del 0,5 aplicat al menor import (apartat 15 ó 16) . 
Article 7.‑ BONIFICACIONS
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran d’una bonificació del 90 % els
jubilats, pensionistes i altres subjectes passius d’escasa capacitat econòmica, sempre que els ingressos líquids del conjunt
familiar resident en un mateix habitatge no sigui superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), segons
informe dels Serveis Socials. Els contribuents hauran d’adjuntar, a la sol·licitud de la bonificació, certificat d’ingressos de
l’Agència Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, de l’últim exercici de què disposi
l’AEAT.
PER HABITATGES
Els habitatges que utilitzin la deixalleria municipal i facin entre 5 i 10 aportacions de residus a l’any : entre un 10 i 20 % de
bonificació.
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Durant l’exercici 2011 es facilitarà una targeta d’usuari que es recollirà la deixalleria i el primer trimeste 2012 es presentarà a
l’Ajuntament degudament segellada al llarg de l’any 2011 per tal de sol.licitar la bonificació corresponent.
EXEMPLE DE BONIFICACIÓ :
1 aportació = 3 residus mínims
RESIDU 1 (bidonet d’oli de cuina) + RESIDU 2 (esprai matamosques) + RESIDU 3 (cadira trencada) = 1 aportació
Aquestes bonificacions són rogades i tindran caràcter anual.
Article 8.‑ MERITACIÓ
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
estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes
a la taxa..
2.- Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada trimestre natural.
L’acreditació de la taxa es produirà en el mateix trimestre que es produeixi l’alta.
Article 9.‑ DECLARACIÓ I INGRÉS
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 de l’any en curs.
2.- Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi
efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què
s’hagi realitzat la declaració.
3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula, amb possibilitat d’ésser
prorratejat per períodes trimestrals.
Article 10.‑ INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’ajustarà al
que estableix el Capítol III, article 191 i següents de la Llei General Tributària.
Els establiments comercials que no utilitzin o facin un mal ús del servei de recollida de residus municipals hauran de fer
efectiva una quota en concepte de lliurament incorrecte de residus, que tindrà un import equivalent al 10% de la tarifa que li
correspon segons el quadre de quotes.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 12.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA I/O IMMOBILITZACIÓ
DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, TRLRHL, aquest Ajuntament estableix la
“Taxa per retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública”,
que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004,
de 5 de març.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de:
a) Retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar‑los, no corregeixin la
deficiència que ha motivat la mesura.
b) Retirada de vehicles abandonats o estacionats abusivament a la via pública.
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c) La immobilització o retirada de vehicles en els supòsits contemplats a l’Ordenança municipal reguladora del trànsit, i
d’altres supòsits legalment establerts.
Article 3.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 7 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat vial, modificat per la Llei 5/97 de 24 de març; i afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del
qual, havent estat advertit a mobilitzar‑lo per l’agent de circulació, no corregeixi la deficiència causant de l’advertència, i
la permanència d’un vehicle al carrer pel fet de trobar‑se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació,
signifiqui un perill o la destorbi greument, així com en el supòsit d’abandonament del vehicle.
Article 4.- SUBJECTE PASSIU
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que s’assenyalen, amb
independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
Article 5.- TARIFES.- Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Concepte

1
2
3

Motocicletes, ciclomotors, Vehicles de 3 rodes i altres
de característiques anàlogues
Automòbils de turisme, Camions i similars fins a
3.500 Kg. P.M.A.
Tota mena de vehicles Amb P.M.A. superior a
3.500 Kg. P.M.A.

Per retirada i transport de
cada vehicle
Euros

2
3

13,00 €

100,00 €

40,68 €

150,00 €

67,70 €

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de 3 rodes i altres de característiques anàlogues
Automòbils de turisme,
Camions i similars fins a 3.500 Kg. P.M.A.
Tota mena de vehicles
Amb P.M.A. superior a 3.500 Kg. P.M.A.
Nits i festius

1
2
3

Motocicletes, ciclomotors,
Vehicles de 3 rodes i altres de característiques anàlogues
Automòbils de turisme,
Camions i similars fins a 3.500 Kg. P.M.A.
Tota mena de vehicles
Amb P.M.A. superior a 3.500 Kg. P.M.A.

Euros

34,40 €

Concepte
1

Immobilització sense retirada

Dipòsit i custòdia vehicle, el dipòsit
a partir de 24 hores
Euros
2,50 €
10,15 €
21,40 €
Per retirada
Euros

Immov. Sense retirada
Euros

43,00 €

16,20 €

124,88 €

50,80 €

188,05 €

84,70 €

Article 6.- NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la taxa es fa efectiu a l’oficina
corresponent contra el lliurament d’un comprovant que dóna l’ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports
recaptats s’ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb
la periodicitat que determini l’Ajuntament.
Article 7.- INFRACCIONS I SANCIONS
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables de la defraudació que es
pugui produir en l’expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals
vigents.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 13.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE CONTROL I TINENÇA
D’ANIMALS
Article 1.- DISPOSICIÓ GENERAL
D’acord amb allò que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora d les bases de règim local, i de conformitat
amb el que estableixen els arts. 20 a 27 en relació amb l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març TRLRHL, Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix la taxa pel servei de cens, vigilància, inspecció d’animals i control i assistència dels mateixos.
Els ajuntaments estan obligats a disposar d’un registre censal d’animals de companyia (art. 7.1 del Decret 328/1998 de 24 de
desembre, pel qual es regula l’identificació i el registre general d’animals de companyia) i podran percebre per la prestació
d’aquest servei les taxes corresponents. Així mateix, la Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, preveu que els ajuntaments han d’especificar en el seu registre censal la raça i altres circumstàncies relatives a la
perillositat del gos. Atès la Llei 3/1988 i el Decret 328/1998 de 4 de març de protecció dels animals disposa que correspon als
ajuntaments recollir els animals abandonats.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d’el.laboració d’un cens, vigilància i inspecció relacionats amb la tinença
de gossos i manteniment de la corresponent infrastructura. També constitueix el fet imposable al tramitació de la llicència per
a la tinença/conducció de gos potencialment perillós, la retirada d’animal de companyia abandonat i l’assistència veterinària
motivada.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa els propietaris de gossos, gats o altres animals.
Article 4.- QUOTA
La quota tributària per a la prestació del servei de cens d’animals es fixa en 12,00 euros.Estan exempts d’aquesta taxa les
persones cegues o amb altres minusvalies que necessitin un gos per guiar-se i els gossos de salvament.
La tramitació de la llicència per tinença/conducció de gos potencialment perillós meritarà una taxa de 20,00 €. La recollida
d’un animal de companyia abandonat (gos, gat i fura) pels serveis municipals (brigada o policia) meritarà una taxa de 50,00
€. L’assistència veterinària motivada (tractament a part) meritarà una taxa de 40,00 €.
Article 5.- ACREDITAMENT
Aquesta taxa té caràcter anual pel que respecte al cens i s’acreditarà en el moment de la inscripció de l’animal en el cens caní
municipal i posteriorment, el primer de gener de cada any, a excepció de l’exercici en el que es produeixi alta o baixa en el
cens, cas en el qual les quotes es prorratejaran trimestralment. La resta de taxa que aquí es regulen meriten en el moment de
prestar el servei.
Article 6.- NORMES DE GESTIÓ
La gestió es farà per padró, que es confeccionarà cada any mitjançant els antecedents, modificacions, altes i baixes que s’hagin
produït en l’exercici anterior.
Article 7.- RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
Es regularan per disposicions contingudes a l’ordenança fiscal general.
Article 8.- APROVACIÓ I VIGÈNCIA
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA NÚM. 14.- ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i d’acord amb el que preveuen els articles 57 i 20.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els
articles 20 a 27 de la mateixa llei, aquest Ajuntament estableix la Taxa per l’ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i
vol de la via pública.
Article 2.- FET IMPOSABLE
I.- El fet imposable de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, el constitueix la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
II.- D’acord al disposat a l’apartat anterior, l’Ajuntament estableix les taxes per qualsevol utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic, i en particular pels supòsits que s’indiquen a continuació:
1.- Per a la instal.lació de quioscos a la via pública
2.- Per la instal.lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal.lacions, així com qualsevol remodelació de paviments
o voreres en la via pública.
3.- Per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors,
bastides, grues i altres instal.lacions anàlogues.
4.- Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.
5.- Per la instal.lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries
dels carrers ambulants i rodatge cinematogràfic.
6.- Per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
7.- Per l’ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.
8.- Per la instal.lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visibles des de carreteres, camins veïnals i altres
vies públiques.
9.- Per l’ocupació de sòl i subsòl de béns municipals.
10.- Taxa per ocupació via pública amb caixers automàtics i màquines automàtiques en terrenys d’ús públic.
III.- No estan obligades al pagament de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic les
Administracions públiques per aprofitament inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a
tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
1.- Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en
benefici particular, d’acord a algun dels supòsits previstos en l’article 2.II anterior.
2.- Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització privativa o aprofitament especial
per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres i per la seva construcció, manteniment, modificació o supressió,
els propietaris de les finques i locals a que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el
seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4.- RESPONSABLES
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
2.- Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o l’import
del deteriorament dels malmesos.
3.- L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.
4.- Quan hagin de realitzar obres o es tracti d’obertura de sondatges per la connexió de serveis, la reparació del paviment,
anirà en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se n’hagi beneficiat. Per garantir que l’interessat procedeix a la seva perfecta
reparació, immediatament posterior a l’atorgament de la llicència, haurà d’aportar fermança en quantia necessària i suficient,
sense perjudici de que si aquesta no és suficient per cobrir l’import de les obres a executar o executades, l’interessat es veurà
obligat a abonar la diferència, d’acord amb l’informe emès pels tècnics municipals.
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Article 5.- MERITAMENT
1.- Les taxes es meritaran segons la naturalesa del fet imposable i conforme determini els apartats reguladors de cadascuna
d’elles. En qualsevol cas, neix l’obligació de pagar la taxa:
a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial; o bé.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat
el pagament corresponent.
2.- Sense perjudici del contingut anterior, mitjançant resolució de caràcter general l’Administració podrà exigir el dipòsit
previ, total o parcial, de les taxes establertes per aquests concepte.
3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no es realitzi o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 6.- CESSIÓ DELS APROFITAMENTS
1.- Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (s’entén com a ús privatiu el que està constituït per l’ocupació
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que se’n limiti o exclogui la utilització per part dels altres
interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporti la transformació o la modificació del domini públic, ha d’ésser
objecte de concessió.
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 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 de la tarifa i cal seguir procediments que, sense perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència, com poden ser concurs normal, concurset, la subhasta mitjançant puges a la dita, etc..
3.- En els altres casos, correspon a l’Alcalde l’atorgament de llicències d’ús o aprofitaments especials de béns de domini públic
per la tarifa corresponent.
Article 7.- GESTIÓ
1.- L’Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer
el grau real 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 de l’aplicació dels índexs adients.
2.- L’Administració municipal pot suspendre, llevat que existissin normes específiques que ho prohibeixin, l’aprofitament
especial quan els qui estan obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades
quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels
preus acreditats.
3.- Quan les quotes no siguin satisfets 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 del
venciment de l’obligació.
Article 8.- BASE I QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- L’import de les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es fixaran amb referència
al valor de la utilitat derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns no fossin de domini públic.
2.- Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició
sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
3.- Quan es tracti de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial constituïdes en el sòl, subsòl i vol, de les vies
públiques municipals, en favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin a la Generalitat o a una
part important del veïnatge, l’import d’aquells es determinarà segons s’indica en l’apartat corresponent.
4.- Les quotes tributàries consistiran, segons disposi l’apartat de l’annex corresponent en:
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.
5.- Per la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels
subjectes obligats a satisfer-les.
Article 9.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1.- Per al pagament de les taxes de l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el reglament del mateix o per
acords de caràcter general.
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2.- Quan es tracti de taxes que estiguin incloses en padrons o matrícules, el període de pagaments es determinarà per la Junta
de Govern Local, en el moment de l’aprovació.
3.- Si hom no ho hagués establert explícitament, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en
el moment de la notificació, i sempre el pagament s’haurà d’efectuar abans de retirar la llicència corresponent, en altres casos,
en el moment del requeriment del pagament.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ANNEX A L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC
APARTAT PRIMER
Taxa per a l’ocupació del subsòl, sòl i vol a la via pública, mitjançant canonades, pals, suports, cables, dipòsits, caixes de
distribució i derivació, expositors, aparells de climatització, pancartes, cartells, rètols, banderoles, tendals i altres instal·lacions
similars a la via pública

1
2
3
4

1

2

3

4
5
6
7

A) INDEFINIDES:
Canonades i cables subterranis o àeris de conducció de serveis. (electricitat, telèfon, gas i altres)
independentment del cànon concertat (€/m.l./any) amb un mínim de
Pals i suports de cables de telefonia i elèctrics (€/m.l./any)
Dipòsits, per metre cúbic / any
- Transformadors elèctrics, per m²/any
- Caixes de derivació d’electricitat d’A.T. instal·lades en el subsòl, unitat
- Caixes de distribució d’electricitat de B.T. instal·lades en el subsòl, unitat
B) TEMPORALS:
Expositors sobre paret
Aparells de climatització i antenes parabòliques que ocupin o sobresurtin de la línia de façana amb
voladís a la via pública
Amb aplicació dels següents coeficients:
- categoria de carrer especial
- categoria de carrer primera
- categoria de carrer segona
(El pagament d’aquesta taxa no pressuposa la seva autorització) els espais privats d’ús públic, prèvia
petició, s’aplicarà un coeficient corrector del 50%
Pancartes,banderes,cartells,rètols i similars
Amb aplicació dels següents coeficients:
- categoria especial
- categoria primera
- categoria segona amb un mínim de
Banderoles, per cadascuna i per dia
(amb un màxim de 600,00 euros)
En el supòsit de no especificar el termini, serà considerat 1 mes.
Tendals, marquesines i altres instal·lacions similars, voladissos sobre la via pública o que sobresurtin
de la línia de façana
Obertura de rases
Obertura escomeses per companyies :gas, electricitat

Euros
3,30 €
550,00 €
1,08 €
22,60 €
48,35 €
48,35 €
36,00 €
30,45 €/ m²/any
92,40 / any
1,30
1,10
0,85
0,26 €/m²/dia
1,10
0,85
0,65
34,00 €
0,36 €
45,20 €/ m²/any
3,40 €/m.l./any
110,26 u/.

Per les categories de carrers s’aplicaran les mateixes categories que les previstes a l’ordenança de l’IAE.
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APARTAT SEGON
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
		Euros

1 . Mercaderies: per cada m² / any.............................................................................................................43,50 €
Per poder gaudir d’una bonificació del 25 % sobre la taxa sobre l’ocupació de via pública amb mercaderies, caldrà acreditar
durant l’inspecció corresponent, que més del 75% de les peces exposades a l’exterior siguin de ceràmica de la Bisbal.
Les parades amb artesania feta al municipi de la Bisbal d’Empordà tindran una exempció del 90% en l’ocupació de via pública.
2. Materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides, grues i similars, m2 / dia...................0,72 €
3. Aparells d’autovenda, per m2 / any......................................................................................................82,53 €
(prorratejant-se per mesos en els casos d’ocupació inferior a l’any)
4. Caseta de venda de cupons o amb usos similars (fins a 2 m2).................................................232,75 €/any
5. Cabina amb servei de telefonia o similars...................................................................................232,75 €/any
APARTAT TERCER
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I PARASOLS AMB FINALITAT LUCRATIVA.
1.‑ Quota:
3,77 euros/ m²/mes
x coeficient segons categoria de carrer
x número de mesos d’utilització amb un màxim de

Euros
886,14 any

La categoria de carrer serà la mateixa que l’establerta a l’ordenança de l’IAE.
Per poder gaudir de l’ocupació amb taules i cadires serà necessari obtenir l’autorització de l’Ajuntament, i per això caldrà que
els interessats ho sol·licitin prèviament, indicant els m2. i la durada prevista, dins del 1er. trimestre de cada exercici.
Una vegada concedida l’autorització, l’Ajuntament realitzarà periòdicament visites de comprovació amb la finalitat de
detectar que les ocupacions no superen els límits autoritzats.
En el supòsit que es comprovi que l’ocupació excedeix dels m2. autoritzats, es considerarà que aquesta s’ha realitzat durant
tot el període autoritzat i es procedirà a efectuar una nova liquidació d’acord amb aquestes noves dades comprovades, tot
això sense perjudici de requerir a l’autoritzat perquè restableixi l’ocupació als m2. autoritzats.
Categoria Carrers

Coeficient reductor

Especial
1,0
Primera 	0,9
Segona 	0,8
Per l’autorització de taules i cadires s’haurà d’acreditar abans de la seva autorització que el sol.licitant es troba al corrent de
les obligacions tributàries amb la Corporació. En cas de ser deutor amb la Corporació no es podrà autoritzar la instal.lació de
taules i cadires en terrenys d’ús públic.
APARTAT QUART
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES, ATRACCIONS, ESPECTACLES, MERCATS, ETC. OCUPANT LA VIA
PÚBLICA.

1

Mercat diari:
- Fins 4 m2.
- Fins 8 m2.
- Fins 16 m2.

Euros
1,48 € /dia
2,24 € /dia
3,13 € /dia
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2

Mercat setmanal: Quota anyal, per m.l.
S’estableix una fiança equivalent a l’import de la taxa anual.

69,84 /any
17,46 €/trimestre

Respecte al mercat setmanal:
1.- El període impositiu comprèn el trimestre natural, sense possibilitat d’establir cap tipus de prorrateig.
2.- Una vegada concedida l’autorització, la renúncia per part de l’interessat, tindrà efectes a partir del trimestre natural
posterior a la seva presentació.
3.- S’estableix l’autoliquidació de la taxa. O sigui, dins dels primers 15 dies del trimestre natural els obligats tributaris per la
taxa del mercat setmanal hauran de procedir a realitzar l’autoliquidació de la taxa corresponent a aquell trimestre natural.
4.- L’obligació de contribuir neix:
4.1.- En el moment en què es concedeix l’autorització municipal i per tant s’haurà de fer efectiva l’import de la taxa corresponent
a tot el trimestre natural.
4.2.- En el cas que s’hagi produït l’ocupació sense autorització prèvia municipal, des del moment que s’hagi iniciat l’ocupació,
amb independència de la possible desestimació posterior de l’autorització.
3

Atraccions, parades, etc.
a) Festa major, ocupacó autoritzada per 7 dies
Autocaravana, caravana o similar
Auto-xoc gran
Saltamontes
Tagada
Dragó
Explorer
Tren de la bruixa
Cavallets
Escalextric
Auto-xoc petits
Llits elàstics
Aero baby
Motos – xoc
Castells
Bars
Crepperies
Patates fregides
Llaminadures
Ampoller
Tómbola petita
Strike
Toros grans
Barco Pirata
Ruleta
Sobres – tómbola
Canons
Rateta
Pesca
Joguines
Tir
Camells
Atraccions no especificades
Xurreries
Tómboles grans

Escombraries
25,00
2.150,10
1.267,05
1.015,00
1.102,25
1.102,25
856,70
441,65
610,30
610,30
692,70
441,75
697,85
549,60
14,80 €/m2.
304,40
304,40
218,10
381,70
565,85
46,65 €/ m.l.
1.015,00
1.102,25
429,40
565,85
565,85
380,90
43,10 €/m.l.
352,10
48,55 €/m.l.
643,35
62,65 €/m.l.
509,20
848,85

40,41
40,41
26,92
26,92
26,92
26,92
13,44
13,44
13,44
13,44
13,44
13,44
13,44
80,82
26,92
26,92
13,44
13,44
26,92
26,92
26,92
26,92
13,44
13,44
13,44
13,44
13,44
26,92
26,92
13,44
13,44
40,41
40,41
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4

5

Fira Mercat:
Ocupació del domini públic al Passeig Marimon Asprer:
- Per cada stand amb una superfície d’ocupació fins a 100 m2. se satisfarà la quantitat de
- Per cada m2. d’excés sobre 100 m2.
- Parades mercat, per m2.
Ocupació del domini públic en altres carrers o places:
. Fins a 2 m2.
. De 3 a 5 m2
.
+ de 5 m2
Fira Brocanters:
- Parades fins a 4 ml.
- Per cada ml. d’excés

euros
47,46 €
1,25 €
2,93 €
10,53 €
15,78 €
26,31 €
20,10 €
1,25 €

6.- Per a determinar la quantia de la taxa per ocupacions d’espais públics no regulats expressament en apartats anteriors,
s’aplicaran per analogia els imports establerts en concepte de “Festa Major”, dividint-ho per 7, i multiplicant-ho pels dies
reals d’ocupació.
APARTAT CINQUÈ
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES D’APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA.
1

2

3
4

Entrada i sortida de vehicles
(No hi haurà discriminació per les voreres sense alteració longitudinal)
- Accés a locals privats amb capacitat fins a 2 vehicles
- Accés a locals amb capacitat per a més de 3 ó més vehicles (per vehicle)
La senyalització amb placa de gual permanent meritarà una quota única afegida.
Reserva d’estacionament:
- De 8,00 a 20,00 hores feiners
- Parades auto-taxis, cada un
- Reserves temporals, per cada dia
Zona de càrrega i descàrrega:
- Fins a 12 ml.
Taxa per utilització parking camions Polígon A1:
- De 1.000 a 2.999 Kgs
- De 2.999 a 9.999 Kgs.
- De més de 9.999 Kgs. De càrrega útil

14,80 €
6,05 €
60,00 €
631,60 €
104,53 €
4,10 €/ m.l.
64,33 €/ml/any
161,74 €
230,26 €
288,00 €

Estaran exempts del pagament de la taxa els camions que acreditin pagar, en aquest municipi, l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
(S’expedirà per part de l’Ajuntament el corresponent distintiu acreditatiu).
NOTA: Les tarifes d’aquesta divisió són anuals prorratejables per trimestres, excepte en els casos de guals que el canvi de
titularitat/baixes no produirà efectes fins l’exercici següent, no procedint al prorrateig.
En el cas que els subjecte passiu de la taxa de gual (amb placa de senyalització) no liquidi la taxa en el període voluntari de
l’exercici en curs, suposarà que la Corporació podrà automàticament retirar aquesta senyalització de la façana on estigui col.
locada, i meritarà aquesta retirada de la placa de gual una taxa per import de 60,00 € que serà exigit al subjecte passiu.
L’autorització de gual permanent requerirà l’informe favorable de les àrees de policia municipal, urbanisme, via pública i
cadastre.
APARTAT SISÈ
TAXA PER OCUPACIÓ AMB APARELLS DISTRIBUIDORS DE COMBUSTIBLE O QUALSEVOL ARTICLE O MERCADERIA,
CAIXERS I MÀQUINES AUTOMÀTIQUES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL.
1. Per cada aparell per a la venda automàtica de qualsevol article, instal·lat a la façana o ocupant les voreres
o vies públiques, tributaran l’any per cada aparell,
90,90 €/any
a) amb dimensions no superiors a 1 m2
2. Per cada caixer automàtic d’un establiment comercial, instal·lat a la façana o ocupant les voreres o vies
231,98 €/any
públiques, tributaran l’any, per cada aparell
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APARTAT SETÈ
e) LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ TEMPORAL DE GRANS ESPAIS

1

2
3

Ocupació temporal de grans espais:
I.- Terreny públic (màxim 10 dies, no inclou aigua ni llum)
II.- Terreny privat
Activitats temporals superiors a 10 dies i fins a 1 mes:
S’aplicaran els imports previstos per llicències d’obertura temporals
III.- Activitats esporàdiques (per dia)
Totes les ocupacions temporals, en terreny públic o privat efectuaran una fiança de
Tancament temporal de carrers, amb motiu d’obres o trasllats
Llicència per ocupació temporal
Venda material pirotècnic
- Màxim 30dies/any, quota única

euros
210,53 €/dia
198,03 €
793,44 €
47,45 €/hora
543,00 €

ORDENANÇA NÚM. 15.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a
prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui
utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals,
amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat,
telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes
que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de
la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries
per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general
o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia (fixa i mòbil) 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, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn
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els subministraments com si, no essent titulars de les esmentades xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.
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) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats
anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén
a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves
respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries
contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin realitzat les gestions
necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part
dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les
fórmules següents de càlcul.
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a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de telefonia mòbil es
calcula:
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de telèfons mòbils. El seu import per
a l’exercici 2012 és de 38,38 €.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2010, que és de 4979.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El 2010:9.877.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil. El seu import per a 2012 és de 256,76 €.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE * QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de
postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2012 és de 38.180,11 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2012 els valors de CE per cada operador són els següents:

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Altres

CE
47,02 %
30,45 %
17,65 %
2,40 %
2,48 %

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE
a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l’ajuntament que el coeficient real de
participació en l’exercici anterior al de meritació de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals
s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la
qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la
xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes
alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent
imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
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municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats
efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de
l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió
i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
c) L
 loguers, 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.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del
subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les
partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de
la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells
serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera
necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no
cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles amb
altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
Article 7è .Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament
especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici,
inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici
de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència
o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat
l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, la meritació
de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
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Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’apartat c de l’article 5 d’aquesta ordenança hauran
de presentar l’autoliquidació (model TA-2) i fer l’ingrés de la quarta part de la quota bàsica resultant del que estableix l’apartat
b del mateix article 5 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva declaració, en base als paràmetres establerts
a l’article 5è i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2011.
3. Un cop conclòs l’exercici 2011 els subjectes passius que provessin, en base a dades oficials, que la seva participació en aquest
període hagués diferit del percentatge aplicat a efectes dels còmput de la taxa regulada en la present ordenança, podran
sol·licitar la regularització procedent.
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança,
S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà
la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del
trimestre corresponent així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés fins l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada
trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal,
especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3
d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 6.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 no podrà
ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar
la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la
identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model
TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels
recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
5. L’Empresa “Telefónica de España SAU”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de
telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació
de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança. En
particular, Telefónica Móviles España S.A. està subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 de la present ordenança.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Girona, les
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
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
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determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 11è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en
aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta
taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar
la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres establerts per a l’exercici 2011.
Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions referits al
segon any anterior, sens perjudici que l’operador pugui acreditar diferent participació, segons preveu l’article 5.c. d’aquesta
ordenança.
Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2012, les referències a aquest any contingudes als articles 5, 8,
hauran d’entendre’s realitzades respecte a cadascú dels exercicis en què s’apliqui l’ordenança.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats 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 pel Ple de la Corporació regirà des del dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins
la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA NÚM. 16.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES QUE EXPLOTIN INSTAL·LACIONS O XARXES DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA
ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c 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, cobertes d’edificis públics o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
que explotin instal·lacions o xarxes de producció i comercialització d’energia elèctrica en règim especial, regulada
pel Reial Decret 2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de
cogeneració i altres abastides per recursos o fonts d’energia renovables i pel Decret 308/1996, de 2 de setembre, pel
qual s’estableix el procediment administratiu per a l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica
en règim especial.
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Article 2.- FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen
el domini públic per la producció d’energia elèctrica en règim especial.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de producció, comercialització
i subministrament calgui utilitzar una instal·lació o xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3.- En particular, es comprendrà entre els serveis referits als apartats anteriors, la producció, comercialització i subministrament
d’energia produïda per instal·lacions proveïdes únicament per recursos i fonts d’energia renovables no hidràulica, com solar,
eòlica, geotèrmica i altres similars.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de la producció, comercialització, distribució i subministrament
de l’electricitat generada per les instal·lacions o xarxes de producció d’energia elèctrica en règim especial.
2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què es
refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents instal·lacions de generació elèctrica i/o xarxes a través de les
quals s’efectuïn la producció, comercialització, distribució i subministraments com si, no sent titulars de dites instal·lacions i
xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
Article 4.- SUCCESSORS I RESPONSABLES
1.- A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les
limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2.- Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
no estiguin liquidats.
3.- 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.
4.- 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.
5.- Les sancions que procedeixen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2,
3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
6.- Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d‘una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén
a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves
respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries
contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
7.- Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits
següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es trobin pendents en la data de
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
8.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
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Article 5.- BASE IMPOSABLE
1.- El subjecte passiu titular de la instal·lació que ocupa el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics 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 de la instal·lació / en el terme
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.
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) Ingressos de la facturació de comercialització en xarxa de l’energia produïda a la instal·lació.
c) Lloguers, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses que utilitzin la instal·lació o xarxa de l’entitat que té
la condició de subjecte passiu.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
4.- No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les
partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de
la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells
serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera
necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5.- No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no
cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.(caldrà justificar-ho)
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6.- Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2
d’aquesta Ordenança, 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.
Article 6.- TIPUS I QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 7.- PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT 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 servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici
fins al cessament efectiu.
2.- La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu.
Article 8.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
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.- La data de la presentació finalitzarà 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. La especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article. Inclourà la identificació
de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
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.
4.- S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que
s’hi indiquin.
5.- La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels
recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
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Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
1.- La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts e
aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2.- La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta
taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. RÈGIM PROVISIONAL DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS.
1.- No obstant el que s’estableix en aquesta Ordenança, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran de
presentar declaració d’ingressos bruts sense determinació de la quota, en els terminis establerts a l’article 8è.
2.- Fins aleshores, l’Ajuntament practicarà liquidació provisional per a cada declaració que es presenti. Aquesta liquidació es
notificarà als interessats, i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament voluntari previstos a l’article 62.2 de
la Llei general tributària.
3.- Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota inferior
a 6 euros, s’acumularà a la següent.
4.- 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 tributària, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PERCEPTES 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 entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ANNEX A L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE
DOMINI PÚBLIC
[...]
APARTAT SISÈ
TAXA PER OCUPACIÓ DE COBERTES D’EDIFICIS MUNICIPALS.
1.- Quota:
Per instal·lacions fotovoltaiques

Euros
0,51 euros/m de la coberta de l’edifici/any
2

Per l’ocupació de cobertes municipals serà necessari realitzar un procés de contractació (Llei 30/2007 LCSP) per la seva
concessió administrativa.
ORDENANÇA NÚM 17.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILIZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
CAPÍTOL I.- DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.- D’acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del TRLHL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per la prestació
de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions i equipaments municipals.
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CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE
Article 2.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que requereixin qualsevol tipus d’utilització
d’aquelles instal·lacions i equipaments municipals esmentades en l’article 4 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL III.- SUBJECTE PASSIU
Article 3.- Són subjectes passius, en concepte de 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 o que resultin beneficiades o afectades per l’activitat municipal
relativa als serveis esmentats en l’article 4 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL IV.- QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4.- La quota tributària es fixa en els següents imports:
1.- RESIDÈNCIA GERIÀTRICA: ACOLLIMENT RESIDENCIAL, DIÜRN I ASSISTÈNCIES

1

SERVEI
RESIDÈNCIA
- Alta intensitat d’atenció / gran dependència ………………………..
- Mitja intensitat d’atenció / dependència severa …………………….
- Baixa intensitat d’atenció / dependència moderada ……………….
- Estada temporal ……………………………………………………….

PREU
………………..1869,41 €/mes
…………………..1595,06 €/mes
…………………..1384,88 €/mes
…………………..1869,41 €/mes

CENTRE DE DIA:
- Al mes (22 dies laborables) …………………………………………..
- Tot el mes ………………………………………………………………

…………………….617,53 €/mes
…………………….842,00 €/mes
………………………….308,77 €
…………………………..421,00 €

- Mitja jornada (de matí o de tarda) – 22 dies laborables ……………
- Mitja jornada (de matí o de tarda) – 1 mes…………………………..

……………………...28,06 €/mes
................................100,00 €/dia

- Dia, usuari habitual ……………………………………………………
- Dia, usuari excepcional ……………………………………………….

2

CAP DE SETMANA
- Usuari excepcional cap de setmana (dissabte i diumenge) ……….

......................................154,38 €

JORNADA PARCIAL:
- Esmorzar i dinar ……………………………………………………….

3

4

…………………….355,12 €/mes
16,14 €/dia

- Berenar i sopar ………………………………………………………...

…………………….355,12 €/mes
16,14 €/dia

- Dinar, berenar i sopar …………………………………………………

……………………617,53 €/mes
28,06 €/dia

- Dinar i berenar …………………………………………………………

……………………355,12 €/mes
16,14 €/dia

SERVEIS OPCIONALS EXCLUSIUS DE CENTRE DE DIA
- CAPS DE SETMANA (Dissabte i diumenge),usuaris habituals …..
-FESTIUS (segons calendari laboral 2012 de la Bisbal d’Empordà), usuaris
habituals…………………………………………………………
- Transport, dies laborables de dilluns a divendres ( només a la Bisbal d’Empordà)
……………………………………………………...
SERVEI DE MENJADOR ……………………………………………...
Acompanyant/familiar de resident ……………………………………..

.................................33,80 €/dia
..................................39,52 €/dia
....................................7,50 €/dia
..................................5,60 €/apat
...................................6,00€/àpat
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SERVEI

PREU

5

SERVEI DE CATERING

6

SERVEI DE BUGADERIA
SERVEIS OPCIONALS EXCLUSIUS PER A PERSONES GRANS RESIDENTS O
USUÀRIES DE CENTRE DE DIA :
- Podòleg (servei complert) …………………………………………...
(servei específic) …………………………………………..
- Perruqueria ,

7

4,75 €/apat
3,80 €/rentadora
...............................9,85 €/servei
...............................6,20 €/servei
.............................cost del servei
..............................cost del servei
.............................cost del servei
.............................cost del servei

rentar i marcar ………………………………………………..
tallar …………………………………………………………..
depil.lació llavi superior ……………………………………..
depil-lació llavis i cara ……………………………………….
- Servei de marcatge de roba

1,00 €/peça

(*) Referència Decret 394/1996 de 12 de desembre
La taxa prevista per l’exercici 2012 serà revisada a l’alça o a la baixa en funció de la que finalment estableixi el Departament
d’Acció Social i Ciutadania.
• L’import de l’aportació econòmica de la persona gran resident o usuària i, si cal, de les persones obligades envers aquesta,
es determina d’acord a les disposicions normatives aplicables de la Generalitat de Catalunya.
• En cas d’absència forçosa del servei només es podrà descomptar la part corresponent a l’alimentació (11,20€/dia,pel 2012).
En cas d’absència voluntària només es descomptarà l’alimentació a partir del 3r dia consecutiu d’absència, havent informat
prèviament a la direcció del centre.
• Anualment es revisarà el nivell d’intensitat d’atenció/dependència de la persona gran resident i la quota corresponent.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2012 les següents:
6 de gener (Reis)
6 d’abril (Divendres Sant)
9 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig ( Festa del treball) 
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
Festes locals:
28 de maig de 2012
16 d’agost de 2011
2.- UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES MUNICIPAL
Quota fixa en sol·licitar el servei
Dada llegida
Dada llegida i impresa

69,16 €
0,013 €
0,033 €

3.- UTILITZACIÓ SALES EDIFICI MUNDIAL
SALA
Platea
Amfiteatre
Sala de vidre

AFORAMENT
335 localitats
210 localitats
80 localitats

PREU HORA
133,00 €
55,60 €
27,80 €

AMB UN MÍNIM
266,00 €
111,30 €
55,60 €

AMB UN MÀXIM
670,00 €
515,50 €
54,60 €
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SALA
AFORAMENT
Platea i amfiteatre 480 localitats útils
Vestíbul
80 persones
Lloguer piano: Per cada acte
- no lucratiu
- lucratiu

PREU HORA
288,60 €
27,80€

AMB UN MÍNIM
577,40 €
55,60€

AMB UN MÀXIM
1.134,00 €
154,60€
33,18 €
110,64 €

Quedaran exempts les entitats i associacions locals i centres educatius del municipi.
4.- UTILITZACIÓ ALTRES DEPENDÈNCIES DEL MUNICIPALS
prèvia autorització. Preu/sessió (màxim 2 hores)

20,60 €

5.- CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS
1
2

Empadronats al municipi
No empadronats al municipi (S’acredita mitjançant certificat d’empadronament)

80,00 €
165,00 €

6.- UTILITZACIÓ DEL BUC D’ASSAIG
1 sessió (1,5 hores): . ..................................................................... 5 €/sessió 
3 o més sessions (4,5 hores o més:) ............................................ 4 €/sessió
CAPÍTOL V.- MERITACIÓ
Article 5.- La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei i, a aquests efectes, s’entendrà que aquest inici es produeix
amb la seva sol·licitud.

CAPÍTOL VI.- GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 6.- En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular simultàniament, l’autoliquidació
de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals, a excepció dels deutes de cobrament període domiciliats
bancàriament.
No obstant, pel que fa al Mercat d’Abastament i Majoristes de Fruites i Verdures, la taxa es liquidarà mensualment.
CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7.- Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
CAPÍTOL VIII.- APROVACIÓ I VIGÈNCIA
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 18.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 58 i 24 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, de conformitat amb el
que disposen els articles 20 a 27 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua, gas, electricitat
i altres proveïments públics.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua, gas, electricitat i altres
subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
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anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes
contingudes a l’article 6 de la present ordenança.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1.- 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 General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució
d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2.- Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i
locals diferents dels propietaris dels immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els beneficiaris.
Article 4.- RESPONSABLES
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o
que col·laborin a cometre-la.
2.- Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes Entitats.
3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
particips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el limit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els subministraments, i serveis objecte d’aquesta taxa per
a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de
l’activitat econòmica.
L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar
de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada.
Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents
en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5.- BENEFICIS FISCALS
En virtut del que s’estableix a l’article 24.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, per a la determinació de la quantia de les taxes, es tindrà en compte els següents criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes passius obligats a fer-les efectives.
5.1.- Pensionistes i jubilats
Pels titulars del servei, que ostentin la situació de pensionistes i jubilats i que compleixin els següents requisits:
- Que la unitat familiar tingui unes rendes inferiors a 1,5 vegades l’IPREM anual (14 pagues) 2012. Es computaran totes les
rendes de tots els empadronats en el domicili.
- Tinguin un sol subministrament al seu nom i aquest sigui el seu domicili habitual i el subministrament estigui al seu nom.
- Que no tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament per altres conceptes.
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Per acollir-se a aquesta bonificació caldrà que aportin a l’Ajuntament còpia de la última declaració de renda de tota l’unitat
familiar i acreditació de que el titular del servei és pensionista o jubilat. La bonificació s’aplicarà mitjançant la devolució dels
imports meritats de tot l’exercici, i s’haurà de presentar a les oficines municipals durant el primer trimestre de 2013. Prèvia
comprovació de compliment dels requisits l’Ajuntament acordarà la devolució de l’import bonificat.
5.2.- Families nombroses.
A les families nombroses que compleixin els següents requisits:
- Que la familia del titular del subministrament tingui el títol de família nombrosa emesa per part del Departament de la
Generalitat competent abans de l’1 de gener de 2012.
- Que la unitat familiar tingui unes rendes inferiors a 4 vegades l’IPREM anual (14 pagues).Es computaran totes les rendes de
tots els empadronats en el domicili.
- Que tots els membres de la familia nombrosa tinguin un úniclsubministrament al seu nom i aquest sigui el seu domicili
habitual i el subministrament estigui al seu nom.
- Que cap membre de la família no tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament per altres conceptes.
Per acollir-se a aquesta bonificació caldrà que aportin a l’Ajuntament còpia de la última declaració de renda de tota l’unitat
familiar i l’acreditació de família nombrosa. La bonificació s’aplicarà mitjançant la devolució dels imports meritats de
tot l’exercici, i s’haurà de presentar a les oficines municipals durant el primer trimestre de 2013. Prèvia comprovació de
compliment dels requisits l’Ajuntament acordarà la devolució de l’import bonificat.
5.3.- Families on algun dels seus membres estiguin en situació d’atur.
Als titulars del subministrament en què la unitat familiar de la que formin part es trobin en situació d’atur i compleixin els
següents requisits:
- Que siguin titulars d’un únic subministrament i que aquest sigui el seu habitatge habitual.
- Que el titular formi part d’una unitat familiar en la que un dels seus membres estiguin en situació d’atur durant almenys 6
mesos de l’exercici 2012. Es considerarà situació d’atur aquells sol.licitants i membres de la unitat familiar que, sense tenir la
condició de pensionista, no realitzin cap activitat laboral per compte pròpia o aliena.
- Que cap membre de la unitat familiar no tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament.
- Que la unitat familiar tingui unes rendes inferiors a a 3 vegades l’IPREM anual (14 pagues) 2012. Es computaran totes les
rendes de tots els empadronats en el domicili .
- Que s’aporti declaració responsable dels membres de la unitat familiar conforme es troben en situació d’atur, autoritzant la
comprovació de les dades relatives a la seva condició d’aturats en els corresponents registres públics.
Per acollir-se a aquesta bonificació caldrà que aportin a l’Ajuntament còpia de la última declaració de renda de tota l’unitat
familiar i l’acreditació de trobar-se a l’atur durant tot l’exercici 2012. La bonificació s’aplicarà mitjançant la devolució dels
imports meritats de tot l’exercici, i s’haurà de presentar a les oficines municipals durant el primer trimestre de 2013. Prèvia
comprovació de compliment dels requisits l’Ajuntament acordarà la devolució de l’import bonificat.

5.4.- Els que compleixin els requisits establerts en els punts 5.1, 5.2 i 5.3, se’ls aplicarà les següents tarifes:
Mínim de consum facturable 10 m³ /unitat consum/mes
Tarifes de subministrament
Fins a 10 m3/u/mes
Excés 10 m3/u/mes
Inversió
Conservació de comptadors i Connexions de servei

Euros/ m³
0,4032
0,5022
0,77 €/abonat/mes
0,50 euros/abonat/mes

Només es podrà optar per un sol criteri de bonificació.
Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Les tarifes d’aigua i conservació de comptador seran les que autoritzà la Comissió de Preus de Catalunya en data 6 d’octubre
de 2009.
Mínim de consum facturable ..................10 m³ /unitat consum/mes
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Tarifes de subministrament
Fins a 10 m3/u/mes
Excés 10 m3/u/mes
Ús industrial
Inversió
Conservació de comptadors i connexions de servei

Euros/ m³
0,4193
0,5223
0,4506
0,77 €/abonat/mes
0,50 euros/abonat/mes

Article 7.- ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSTIU
1.- La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. El període impositiu comprèn cada trimestre.
2.- En cas d’alta o baixa en el subministrament d’aigua corresponent s’haurà de satisfer el rebut que comprengui el consum
d’aigua i altres imports inherents al servei provinent de la xarxa de subministrament d’aigua des de la data d’alta en el
subministrament fins a la finalització del trimestre o des de l’inici del trimestre fins a la data de baixa en el subministrament,
respectivament.
Article 8.- NOTIFICACIONS DE LES TAXES
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es
presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació
complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de practicar la notificació col·lectiva
exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es procedirà del model que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la matrícula de
contribuents.
Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i la seva normativa de
desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i conti¬nuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA NÚM. 19.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA
VIA PÚBLICA (APARCAMENT HORARI) I DEL SEU PREU PÚBLIC
PREÀMBUL
La tasca de promoció, reactivació i rehabilitació del centre històric de la ciutat que es duu a terme demana, com a actuació
significativa, un major control del trànsit i, més concretament, de l’aparcament de vehicles a la via pública.
L’experiència demostra que el sistema d’aparcament temporal, amb el pagament d’una taxa a determinades zones, comporta
una major mobilitat en els vehicles i una reducció en el nombre que en resta aparcat durant un període llarg. Això duu com a
conseqüència una major rotació de vehicles i un major moviment de persones que acuden a les zones afectades.
Per tant, la intenció que guia l’Ajuntament en establir aquest servei i regular la taxa, és la de permetre més agilitat, facilitat i
freqüència en l’accés de persones i vehicles al nucli antic i al centre comercial de la ciutat, que ha de comportar una millora
per als residents i comerciants de la zona.
D’entrada, la zona afectada és limitada per tal de poder estudiar i calibrar amb prudència l’abast d’aquesta novetat. Si
l’experiència resulta favorable, l’ordenança preveu el mecanisme per aplicar el mateix sistema a altres zones de la ciutat.
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CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. 1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació del funcionament del Servei Municipal d’Estacionament Controlat
de Vehicles a la Via Pública (aparcament horari), que presta l’Ajuntament, ja sigui mitjançant concessió administrativa o bé
directament.
2. Als efectes d’aquesta taxa, s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle per un període superior als
dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació dintre de les zones determinades.
Article 2. 1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança se circumscriu als vehicles estacionats a les zones d’aquesta ciutat que a
continuació es detallen:
a) Tot el nucli antic, inclosos els vials que el delimiten: carrer Ample, carrer Valls d’en Colomer, carrer Cavallers (inclosa la
placeta del Pont Vell), plaça de la Llibertat i carrer dels Valls.
b) Carrer d’Agustí Font, en el tram entre l’avinguda de les Voltes i el carrer Solidaritat.
c) Carrer Solidaritat, en el tram entre el carrer d’Agustí Font i el carrer de Coll i Vehí.
d) Plaça Joan Carreras Dagas i Plaça Nova
2. Aquestes zones podran ser modificades o ampliades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, del qual es farà
l’oportuna publicitat per mitjà de bans de l’Alcaldia i senyalització viària adequada.
f) En queden expressament excloses, les zones de càrrega i descàrrega que se senyalitzin als carrers afectats.
CAPÍTOL II. FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Article 3. El servei consisteix en el control de l’estacionament de vehicles a les zones de la via pública previstes a l’article 2
d’aquesta ordenança, que es consideren un bé públic escàs, en les quals l’estacionament de vehicles estarà regulat de forma
restrictiva i sotmès a un règim especial d’utilització privativa de la via pública.
Article 4. L’estacionament de vehicles a les zones senyalitzades, durant l’horari previst a l’article següent, estarà limitat a un
màxim de 2 hores,
transcorregut el qual, el vehicle haurà de ser retirat per l’usuari de l’estacionament.
Article 5. 1. Els horaris de funcionament del servei d’estacionament limitat i sotmès a control seran els següents:
- De 9.30 h a 13.00 h i de 17.00 h. a 20.30 h. de dilluns a dissabte, ambdós inclosos
- Diumenges i festius quedaran exclosos del servei.
2. S’estableixen les excepcions següents:
a) En els dies de mercat setmanal, els carrers afectats quedaran exclosos del servei de parquímetres en el temps de durada
del mercat.
g) L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte el servei de parquímetres a determinats carrers, si ho considera
necessari, per a la realització d’algun esdeveniment esportiu, cultural, festiu, etc.
CAPÍTOL III. DRETS I DEURES DEL USUARIS
Article 6. 1. Es consideraran usuaris d’aquest servei el conductors que utilitzin privativament per a l’estacionament del seu
vehicle els trams de la via pública subjectes a control horari.
h) Si el conductor no és identificable, serà considerat l’usuari qui consti com a titular del vehicle.
1. El període màxim d’estacionament en què consisteix aquesta utilització serà l’indicat a l’article 4. Prèviament, caldrà pagar
la taxa establerta en aquesta ordenança i obtenir el corresponent rebut de les màquines instal.lades amb aquesta finalitat.
Article 7. Els usuaris, per a la correcta utilització de l’aparcament horari, hauran de:
a) Adquirir el rebut de l’estacionament i col.locar-lo a la part interior del parabrisa del seu vehicle de manera que el seu
contingut sigui visible, identificable i llegible perfectament des de l’exterior.
b) Utilitzar una única plaça d’estacionament, respectant la senyalització col.locada a l’efecte.
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c) Utilitzar les màquines expenedores de tiquets amb la deguda correcció.
d) No depassar el temps autoritzat d’estacionament.
e) Retirar el vehicle una vegada expirat el temps màxim d’estacionament permès.
i) Respectar les ordres donades pels agents de la policia local de la Bisbal d’Empordà, dels seus auxiliars o els vigilants del
concessionari del servei, així com les normes de funcionament del servei.
TARGETA ZONA BLAVA
En cas de robatori (que consti específicament a la denúncia ) ........................ 0 €
Pèrdua per negligència :
Pèrdua entre maig i juliol . ........................................................................... 100,00 €
Pèrdua entre agost i octubre .......................................................................... 75,00 €
Pèrdua entre novembre i gener . ................................................................... 50,00 €
Pèrdua entre febrer i abril .............................................................................. 25,00 €
CAPÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR
Article 9. Constituiran infraccions a aquesta ordenança les següents:
a) L’estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent.
b) L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període assenyalat en més de 60 minuts.
j) L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període assenyalat fins a 60 minuts.
c) Infracció per estacionament en zona verda .... 60 €
Article 10. 1. Les infraccions assenyalades a l’article anterior se sancionaran per l’Alcaldia mitjançant decret.
2. Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents:
- per infracció prevista a l’art. 9.a: 18,03 euros
- per infracció prevista a l’art. 9.b: 12,02 euros
- per infracció prevista a l’art. 9.c: 6,01 euros
Article 11. Quan un vehicle estacionat irregularment pertorbi greument la circulació, l’Ajuntament podrà retirar-lo de la via
pública mitjançant el servei de grua, sense que aquesta mesura tingui caràcter de sanció. El titular o conductor estarà obligat
a satisfer les taxes del servei de grua i de dipòsit corresponents.
Article 12. La imposició i l’abonament de les sancions de multa no eximiran l’infractor de l’abonament del pagament del preu
públic per la prestació del servei.
Article 13. Les denúncies per infracció tipificada amb la lletra c) de l’article 9, podran ser cancel.lades sense sanció si l’usuari,
dins de l’hora següent a la que figura en la notificació de la denúncia, adquireix un rebut d’anul.lació de denúncia en una
màquina expenedora i el diposita a la bústia que amb aquesta finalitat hi trobarà. Un cop transcorreguda aquesta hora no serà
possible adquirir aquest rebut d’anul.lació.
Article 14. 1. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de recaptació.
k) Això no obstant, les multes que s’abonin dins els trenta dies següents a la notificació de la denúncia, gaudiran d’una
bonificació del 30 per 100 del seu import.
CAPÍTOL V. REGULACIÓ DE LA TAXA
Article 15. 1. A l’empara del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL,
s’estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest municipi, dintre de les
zones determinades d’acord amb la regulació d’aquesta ordenança.
2. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles següents:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor sigui present.
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c) Els vehicles en servei oficial
d) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulàncies.
e) Els vehicles dels bombers o d’altre servei públic en exercici de les seves funcions.
l) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l’autorització especial.
Article 16. Amb acord previ de la Junta de Govern Local, es podran establir convenis quant als rebuts d’estacionament amb els
residents i comerciants de la zona, amb les associacions comercials i altres entitats especialment interessades o representatives
de sectors afectats per l’establiment de la zona blava.
Article 17. Estan obligats a pagar la taxa i les sancions regulades en aquesta ordenança:
a) Els conductors que estacionin els vehicles en les zones determinades, en els termes previstos en l’article primer d’aquesta
ordenança.
b) En el cas que el conductor no sigui identificable, en serà subjecte passiu qui consti com a titular del vehicle.
Article 18. 1. La tarifa de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
a) Per la utilització normal del servei:
- mínim estacionament 15 minuts ......................................................................
- 35 minuts . ............................................................................................................
- 65 minuts . ............................................................................................................
- 95 minuts . ............................................................................................................
- 2 hores i 5 minuts ................................................................................................
- Anul·lació de denúncia que ja haguessin posat el tiquet ..............................
m) Anul.lació de denúncia que no disposessin de tiquet ................................

0,20 euros
0,30 euros
0,60 euros
1,20 euros
1,50 euros
3,00 euros
3,00 euros

Article 19.
1. l’obligació al pagament de la taxa neix en el moment en què s’efectuï l’estacionament en les vies públiques compreses en
les zones determinades en aquesta ordenança o per acord de la Junta de Govern Local.
n) El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant la introducció als parquímetres, en moneda de curs legal o targeta, de les
quantitats assenyalades i l’adquisició del rebut corresponent, que marcarà el temps d’estacionament.
Article 20. Tant el pagament de la taxa com, eventualment, el de les sancions serà exigible per la via de constrenyiment.
DISPOSICIO FINAL. Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província
i començarà a aplicar-se a partir del moment en què, tècnicament, estigui disposat el sistema de cobrament.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació de forma expressa.
ORDENANÇA NÚM. 20.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1:
1. Les normes d’aquesta Ordenança seran d’aplicació dins del terme municipal de la Bisbal d'Empordà a totes les vies urbanes,
i obligaran els titulars i usuaris de les vies i terrenys públics aptes per a la circulació; també els que, sense tenir l’aptitud de
públics, siguin d’ús comú i, en defecte d’altres normes, els titulars de les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una
col·lectivitat indeterminada d’usuaris, d’acord amb l’article 2n i 7è del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que complementa el contingut de la disposició legal.
2. El concepte de via urbana utilitzat en aquesta Ordenança comprèn tant els elements de vialitat en sentit estricte, com les
places i altres espais públics de titularitat municipal.
SENYALITZACIÓ
Article 2:
1. Els senyals preceptius col·locats a l’entrada del terme municipal regeixen per tot el seu àmbit territorial, excepte la
senyalització específica per a tram de carrer o via.
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2. Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida regeixen en general per tots
els seus perímetres respectius.
3. Els senyals i ordres dels agents de la Policia Local o d’altres agents de l’autoritat prevaldran sobre qualsevol altre tipus de
senyalització.
Article 3:
1. No es podrà col·locar a la via urbana cap mena de senyalització, fixa o provisional de perill, de reglamentació, d’indicació,
de semàfors, de balissament, de marques viàries; ni elements o dispositius de defensa o protecció, ni retirar, traslladar o
ocultar l’existent sense la prèvia autorització municipal.
2. Només s’autoritzaran els senyals informatius o de servei que, a criteri de l’autoritat municipal, tinguin un autèntic interès
públic.
3. No s’autoritzarà la col·locació de publicitat o similar en un senyal vertical de trànsit o semàfor, ni al seu costat. Es prohibeix
la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que impedeixin o dificultin als usuaris la normal visibilitat
de senyals verticals de trànsit o semàfors.
4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la senyalització viària que faci que el pugui deteriorar,
induir a la confusió o reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia.
5. Es prohibeix la col·locació de plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions en general que per les seves dimensions,
disseny, color o contingut puguin distreure l’atenció dels conductors, o enlluernin els usuaris de la via pública.
Article 4:
1. L’Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització que no estigui degudament autoritzada o no
compleixi les normes en vigor. I això tant pel que fa als senyals no reglamentaris com si són incorrectes la forma, col·locació o
disseny del senyal o instal·lació en general.
2. L’Ajuntament per garantir la seguretat viària podrà requerir als titulars de vies, terrenys o passos privats que s’utilitzin
per a la circulació de vehicles per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris, i que tinguin accés directe a una via urbana, la
col·locació dels senyals de circulació adients, per tal que els vehicles procedents dels mencionats llocs, quan s’incorporin a una
via pública, ho facin d’acord amb l’ordenació viària d’aquesta via i amb seguretat.
Article 5:
En tot cas, malgrat que estigui autoritzada la instal·lació de determinada senyalització vertical de circulació, no es podrà
col·locar sense tenir en compte les següents prescripcions, excepte que per circumstàncies justificables l´Ajuntament decideixi
que no es compleixin :
1. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera serà de 60 cm.
2. La vora inferior del senyal estarà a una altura mínima de 2,20 m.
3. No han de contenir cap mena de publicitat.
4. Es col·locaran a una distància mínima de 10 metres de qualsevol semàfor.
5. Ha de quedar a una distància mínima de 2 metres de qualsevol pas per a vianants, o a 5 metres de qualsevol cantonada.
L’Ajuntament, en tot cas, autoritzarà només el tipus de senyalització amb la forma, color,disseny, material, significat i
dimensions que siguin reglamentàries.
Article 6:
En sol·licitar l’autorització per a la col·locació de qualsevol tipus de senyalització, l’interessat haurà de presentar per
duplicat:
1. Plànol de situació de la zona afectada 1:1000, amb indicació de l’accés al local, finca, terreny o via particular i emplaçament
dels senyals que se sol·liciten.
2. Plànol d’emplaçament de la senyalització sol·licitada de 1:500, amb indicació de la distància a la vorada i a la façana.
3. Croquis acotat del senyal amb indicació del text, signes i color o colors, especificant l’altura de la vora inferior del senyal a
peu pla de la vorera.
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ACTUACIONS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL
Article 7:
La Policia Local, per raons de seguretat o d’ordre públic o bé per garantir la fluïdesa de la circulació, podrà modificar
eventualment l’ordenació existent en aquells llocs on es produeixin grans concentracions de persones o vehicles i també en
casos d’emergència. Amb aquest fi, es podran col·locar, retirar o anul·lar provisionalment els senyals que calgui, i es prendran
les oportunes mesures preventives.
OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA
Article 8:
1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle, objecte o material que la pugui deteriorar.
2. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle, objecte o material que dificulti la circulació de vianants, la
de vehicles i/o la seva parada o estacionament.
Article 9:
Si és imprescindible la instal·lació de qualsevol impediment a la via pública, serà necessària la obtenció prèvia
d’autorització municipal i en tot cas haurà d’estar degudament senyalitzat i il·luminat.
Article 10:
1. Per part de l’autoritat municipal o dels seus agents, es podrà procedir a la retirada dels obstacles, objectes o coses quan:
a. No s’hagi obtingut la corresponent autorització.
b. S’hagin extingit les circumstàncies que motivaren la col·locació de l’obstacle, objecte o cosa.
c. S’ultrapassi el termini de l’autorització corresponent o no es compleixin les condicions fixades .
d. Quan l’obstacle, objecte o cosa destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligada o encadenada a un
element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un element d’una façana.
2. Les despeses que produeixi la retirada dels obstacles, objectes o coses seran a càrrec de l’interessat o propietari.
VIANANTS
Article 11:
1. Els vianants transitaran en totes les vies urbanes, preferentment per la seva dreta, per les voreres, passeigs o andanes.
Creuaran les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi hagués, pels extrems de les illes o cantonades, perpendicularment
a la calçada, amb les precaucions necessàries, sense detenir-se i sense entorpir el pas a la resta d’usuaris.
2. En els passos de vianants, amb o sense semàfor, si estan regulats per un agent de circulació, els conductors i vianants hauran
de complir estrictament la senyalització i les indicacions dels agents.
3. Els vianants hauran de respectar en els passos de vianants regulats per semàfor els senyals o fases que els hi afectin, així
com qualsevol altre tipus de senyalització específica de la via pública.
4. No podran creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan habilitades per fer-ho, hauran de voltar-les.
PARADA
Article 12:
Qualsevol parada estarà sotmesa a les següents normes:
S’entén com a parada la immobilització voluntària d’un vehicle durant un temps inferior als dos minuts, sense que el
conductor pugui abandonar-lo.
2. En tot cas, la parada haurà de fer-se arrambant el vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit de la marxa, encara que en
vies d’un sol sentit de circulació també es podrà fer a l’esquerra. Els passatgers hauran de baixar per la banda corresponent a

Administració Local Ajuntaments

Núm. 248 – 30 de desembre de 2011

Pàg. 122

la vorera. En totes les zones i vies públiques, la parada s’efectuarà sempre que no afecti greument la circulació, ho impedeixi
la senyalització corresponent o es vulgui efectuar en un carril de circulació d’una via declarada d’atenció preferent, i en tot
cas la parada es farà en els punts on menys dificultats de circulació provoquin. Es podrà efectuar en els carrers amb xamfrà,
justament en el xamfrà mateix, sense sobresortir de l’alineació de les vorades.
3. S’exceptuen els casos en els quals els passatgers siguin malalts o minusvàlids o es tracti de serveis públics d’urgència, de
vehicles del servei de neteja o recollida d’escombraries i els taxis, sempre que sigui pel temps mínim imprescindible i que no
tinguin cap altra alternativa possible.
4. En vies públiques sense vorera, la parada s’efectuarà mantenint una distància d’un metre fins a la façana més propera.
Article 13:
Queda prohibida totalment la parada a tot tipus de vehicle:
1. Als revolts, ponts i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
2. Als passos senyalitzats o adaptats per a vianants, minusvàlids o ciclistes.
3. A les parades de transport públic urbà, reserves per a taxis i urgència.
4. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris.
5. A les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans.
6. Als llocs on s’impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin.
7. Als llocs on s’obligui els conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
8. A les vies declarades d’atenció preferent, o sota una altra denominació d’igual caràcter, per decret d’Alcaldia.
9. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització vertical corresponent.
10. Als llocs on ho prohibeixi una marca viària de color groc o blanca, línia longitudinal contínua al paviment al costat de la
vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
11. S
 i es destorba la circulació de vianants.
12. Si es destorba greument la circulació dels vehicles, encara que sigui per un temps mínim.
13. A la vora esquerra de la calçada, en relació amb el sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.
ESTACIONAMENT
Article 14:
S’entén per estacionament la immobilització d’un vehicle que no es trobi en situació de parada, ni de detenció per emergència,
ni per necessitats de la circulació o per complir algun precepte reglamentari. L’estacionament de vehicles es regirà per les
següents normes:
Els vehicles han d’estacionar en fila, paral·lelament a la vorada i si la senyalització ho indica o, excepcionalment, les
característiques de la via o altres circumstàncies ho aconsellen,podran fer-ho en bateria recta o obliqua. El conductor ha
d’estacionar o parar de forma que permeti la òptima utilització de l’espai disponible que queda. La norma general és que
l’estacionament es farà en fila, fins i tot als xamfrans. L’excepció d’aquesta norma s’haurà de senyalitzar expressament.
En els estacionaments amb senyalització o marques viàries de delimitació de places al paviment, els vehicles es col·locaran
dins del perímetre marcat.
Els vehicles, en estacionar, es col·locaran tan a prop de la vorada com sigui possible, deixant però un espai aproximat d’entre
10 i 25 cm per tal de permetre la neteja d’aquesta part de la calçada. En els estacionaments en bateria es tindrà cura de no
afectar cap element del mobiliari urbà o element estructural de la via pública (arbres, fanals, bancs, contenidors, senyals, etc.).
En tot cas, els conductors hauran d’estacionar el seu vehicle de manera que ni pugui posar-se en marxa espontàniament, ni
es pugui desplaçar sol sense conductor, ni el puguin moure altres persones. A tal objecte hauran de prendre les precaucions
adequades i suficients, concretament accionar la funció del dispositiu de fre d’estacionament quan el conductor hagi
d’abandonar el seu lloc, i molt especialment en un pendent de qualsevol tipus per tal d’impedir el desplaçament del vehicle.
El darrer conductor del vehicle, i en el seu defecte el seu titular, serà el responsable de les infraccions que es puguin arribar a
produir com a conseqüència d’un canvi de situació del vehicle, esdevingut per algunes de les causes que s’acaben d’esmentar,
llevat que el desplaçament del vehicle per acció de tercers s’hagi produït per robatori o amb violència manifesta.
Els estacionaments amb horari limitat, que podran coexistir amb els de lliure utilització, se subjectaran a les determinacions
següents:
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a) L’estacionament s’efectuarà mitjançant un comprovant horari, que tindrà les formes i les característiques que fixi
l’administració municipal.
b) El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui
totalment visible des de l’exterior.
Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones, sense treure el comprovant horari o havent-ho tret,
hagin superat el límit establert al comprovant, podran treure un comprovant especial que anul·larà els efectes de la denúncia,
dipositant-ho en les bústies d’anul·lació instal·lades a la via pública a aquest efecte.
Article 15:
Queda absolutament prohibit l’estacionament en les circumstàncies següents:
1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització:
a) Mitjançant el senyal vertical corresponent.
b) Mitjançant una marca viària de color groc i qualsevol mena de combinació com ziga-zaga, graella etc, línia longitudinal
discontínua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
2. On estigui prohibida la parada:
a) Mitjançant el senyal vertical corresponent.
b) Mitjançant una marca viària de color groc o blanca,línia longitudinal contínua al paviment al costat de la vorera, a la
mateixa vorera o a la vorada.
3. En aquells llocs on es destorbi la circulació.
4. En aquells llocs on es destorbi greument la circulació.
5. On s’obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
6. En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle, com un contenidor d’escombraries, de recollida selectiva,
d’obres o similars; o tanques no fixes o altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura circulatòria o de seguretat.
7. En plena calçada. S’entendrà que un vehicle està en plena calçada sempre que aquest estigui a una distància de la vorada
superior als 25 centímetres. S´ entendrà com a calçada la que és útil per circular vehicles.
8. En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d’una columna de vehicles, d’amplada màxima autoritzada
de 2’55 metres.
9. Als carrers de doble sentit de circulació en els quals l’amplada de la calçada només permeti el pas de dues columnes de
vehicles d’amplada màxima autoritzada de 2’55 metres.
10. A distància inferior a cinc metres de la cantonada d’una via o carrer quan destorbi la maniobra de girar a qualsevol tipus
de vehicle, destorbi la visibilitat del trànsit o quan impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar perpendicularment
la calçada.
11. En condicions en què es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats reglamentàriament.
12. Als passos i adaptació de la via senyalitzats per a vianants, minusvàlids o ciclistes.
13. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals i altres zones destinades al pas de vianants. S’inclou el
vehicle estacionat en bateria quan una part del seu vehicle superi la vertical de la vorada i penetri dins la vorera.
14. Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o blanc tant si l’ocupació és parcial com
total.
15. Dins dels trams senyalitzats i delimitats com a parada de transport públic (autobús, taxi, etc.).
16. En les zones senyalitzades com a reserva d’estacionament, llevat dels vehicles expressament autoritzats per utilitzar-les.
17. En les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles
autoritzats per utilitzar-les o els autoritzats sense realitzar la tasca.
18. En els guals correctament senyalitzats i autoritzats.
19. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives, sense cap motiu justificat.
20. A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.
21. Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments autoritzats.
22. Als carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima d’un metre fins a la façana més propera, l’escala,
paret de finca o zona de vianants.
23. En les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o en les que hagin de ser objecte
de reparació i senyalització o neteja. En aquests supòsits es donarà publicitat a la prohibició pels mitjans de difusió
oportuns mitjançant la col·locació de senyals provisionals o altres sistemes. Aquesta informació prèvia es farà amb 48
hores d’antelació, llevat de casos de justificada urgència.
24. Als llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària
a) Sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l’autoritza.
b) Excedir el vehicle més del temps màxim permès en el comprovant que l’autoritza.
c) Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les places.
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En el supòsits anteriorment esmentats es podrà anul·lar la denúncia dintre de les 24 hores següents a la formulació de la
denúncia. En els cas de trobar-se fora de servei per avaria la màquina expenedora més propera a la zona afectada, l’interessat
podrà de treure el tiquet en qualsevol altre que es trobi operativa
25. En sentit contrari al que correspon al d’una via de sentit únic de circulació.
26. A la vora esquerra de la calçada, en relació amb el sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.
27. Les infraccions determinades en aquesta ordenança per la zona blava seran aplicables també a la zona verda.
Article. 16:
1. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles d’amplada màxima autoritzada de 2’55 metres i de sentit
únic de circulació, els vehicles, a manca de senyalització concreta que indiqui el contrari, podran estacionar a la banda dreta
de la via segons el sentit únic de circulació. Els vehicles que incompleixin aquest apartat podran incórrer en la infracció a
l’article 15, apartat 3, d’aquesta Ordenança.
2. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles d’amplada màxima autoritzada de 2’55 metres i de
circulació en doble sentit, l’estacionament es farà en una sola banda, en a que determini l’autoritat municipal.
3. Als estacionaments amb alternança temporal a cada costat, el canvi de costat d’estacionament es farà com a màxim a les nou
hores del dia ( 1) fins les nou hores del dia (16)
Article 17:
Si no existeix cap tipus de zona reservada per a utilització general de minusvàlids a prop del punt de destinació del conductor,
es permetrà l’estacionament en aquells llocs on menys perjudici es causi al trànsit, fins i tot en els espais d’estacionament
d’horari limitat, però mai en indrets on l’estacionament incorri en alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu
aquesta Ordenança.
L´ Ajuntament de La Bisbal establirà un sistema mitjançant targetes unipersonals numerades on consti el nom del conductor
habitual del vehicle, la matrícula i l’òrgan que ha concedit l’autorització administrativa per estacionar en els llocs habilitats a
l’efecte a les vies públiques .
Article 18:
Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar als llocs senyalitzats amb aquest efecte; de no existir-ne a
les rodalies o estar aquests ocupats, podran estacionar a les voreres de més de 3´5 metres d’amplada, en una única fila, a una
distància mínima d’un metre entre elles i separades mig metre de la vorada i en paral·lel a aquesta. Al nucli antic només es
podrà aparcar en els punts especialment senyalats a l’efecte.
Les motocicletes i els ciclomotors, a més de les prohibicions establertes a l’article 15, tenen totalment prohibit
l’estacionament i la parada en:
1. Davant dels límits de qualsevol reserva temporal o fixa degudament
autoritzada i senyalitzada.
2. A una distància inferior als quatre metres d’una cantonada de carrers, i en els arcs de conjunció de dues vies.
3. En llocs de gran concentració de vianants a causa de la celebració d’actes, festes o concentracions ciutadanes de qualsevol
mena.
4. En tots aquells punts que puguin impedir o dificultar l’ús d’un servei públic (cabina telefònica, bústia de correus, etc.) o l’ús
de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors, etc.)
5. En els punts o llocs on s’efectuïn obres o reparacions al seu terra o subsòl.
6. En els llocs en què a causa d’una ocupació autoritzada de l’espai públic, l’amplada de pas dels vianants sobre la vorera sigui
inferior als 3´5 metres.
L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes a la calçada es farà en bateria recta o obliqua.
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.
Article 19.
La Policia Local podrà retirar el vehicle de la via, si l’obligat a efectuar-ho no ho fes, o traslladar-lo a un dipòsit de vehicles,
en el següents casos:
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1. Sempre que constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació de vehicles o vianants o deteriori algun servei o patrimoni
públic.
2. En cas d’accident que l’impedeixi continuar la marxa.
3. Quan, procedent legalment la immobilització del vehicle, no hagués un lloc adient per practicar-la sense obstaculitzar la
circulació de vehicles o persones.
4. Quan, immobilitzat un vehicle d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, no cessin les
causes que motivaren llur la immobilització.
5. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats per la autoritat municipal com zones d’aparcament reservat per a l’ús
de persones amb discapacitat sens col·locar el distintiu que l’autoritza.
6. Quan un vehicle estigui estacionat en els carrils o parts de les vies reservats exclusivament per a la circulació o per al servei
de determinats usuaris i en les zones reservades a la càrrega i descàrrega.
7. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària
sense col·locar el distintiu que l’autoritza, o quan sobrepassi el triple del temps abonat conforme l’establert en la present
Ordenança.
Article 20:
A títol enunciatiu però no limitat es considera també justificada la retirada i dipòsit d’un vehicle en els següent casos:
1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o l’estacionament.
2. Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.
3. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem d’un angle recte d’una cantonada i obligui els altres conductors a
fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants, en la zona de l’extrem de les illes destinat a un pas per a vianants i quan
impedeixi els pas de disminuïts físics o en un rebaix de la vorera.
5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, quan impedeixi o dificulti greument el
pas d’entrada o de sortida d’un vehicle en el moment que ho vol fer.
6. Quan tractant-se de vehicles no autoritzats reglamentàriament per fer transport de mercaderies, estiguin estacionats
en una zona reservada per a càrrega i descàrrega durant les hores en què es pot utilitzar i quan tractant-se dels vehicles
autoritzats segons l’article 33 d’aquesta mateixa ordenança, infringeixin les normes d’utilització d’aquestes zones previstes
als articles del 32 al 38.
7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d’urgència o seguretat.
9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergència, degudament
senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics.
10. Quan estigui estacionat en una reserva per a minusvàlids.
11. Quan estigui estacionat damunt d’una vorera, andana, passeig, voral, o dins els perímetres de les marques viàries amb
franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l’ocupació és parcial com total.
12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la via, encara que aquells siguin provisionals.
13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d’una via als conductors que hi accedeixin des d’una altra via.
15. Quan obstrueixi totalment o parcialment l’entrada o sortida d’un immoble als seus habitants o als usuaris d’un aparcament
autoritzat.
16.Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via qualificada com d’atenció preferent, o sota qualsevol altra denominació
d’igual caràcter, per disposició municipal.
17. Quan estigui estacionat en plena calçada, entenent aquesta com a calçada útil.
18. Quan estigui estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat d’estacionaments expressament
autoritzats.
19. Quan estiguin estacionats en un lloc que s’hagi d’ocupar per a una activitat pública degudament autoritzada i senyalitzada.
20. Quan sigui necessari per a la neteja, reparació i treballs a la via pública, tots degudament autoritzats i senyalitzats.
21. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament
d’algun servei públic.
Article 21:
En cas d’emergència o necessitat, la Policia Local podrà retirar vehicles de la via pública, encara que no estiguin en situació
d’infracció.
Aquests trasllats no comportaran cap mena de despesa per al titular del vehicle.
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Article 22:
Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada o enganxament
del vehicle i la seva estada en un dipòsit de vehicles seran per compte del titular o persona acreditada, que haurà de pagar-les
com a requisit previ a la devolució del vehicle, sens perjudici del dret que gaudeix d’interposició de recurs.
Article 23:
La retirada del vehicle se suspendrà immediatament, si el conductor compareix abans que la grua hagi iniciat la seva marxa
amb el vehicle enganxat i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava el vehicle, sens
perjudici de l’abonament de la taxa corresponent, la qual està inclosa en les ordenances fiscals de l´Ajuntament.
La suspensió de la retirada del vehicle, quan aquest no hagi estat prèviament enganxat, produirà l’absència d’acreditació de
la taxa, però mantindrà la denúncia per la infracció.
VEHICLES ABANDONATS
Article 24:
Queda prohibit abandonar un vehicle en la via pública.
Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si existeix alguna de les circumstàncies següents:
1. Que estigui estacionat per un període superior a 30 dies en un mateix lloc de la via. Que presenti desperfectes o un estat que
permeti suposar racionalment una situació d’abandonament o impossibilitat de circular pels seus mitjans.
2. Que després d’haver ingressat en un dipòsit de vehicles per qualsevol infracció no sigui retirat pel seu titular o persona
autoritzada passats 60 dies des del seu ingrés.
Article 25:
Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats en un dipòsit de vehicles, les despeses corresponents de trasllat i permanència
seran a càrrec del titular.
En tot cas, es notificarà al titular del vehicle amb una disposició segons la qual transcorreguts 15 dies sense retirar-lo després
d’haver estat requerit, es procedirà al desballestament i baixa definitiva del vehicle d’ofici del registre de vehicles de la
Prefectura Central de Trànsit, tal com preveu la normativa vigent, i es procedirà a l’execució de les despeses de dipòsit per
via de constrenyiment administratiu.
MESURES CIRCULATÒRIES ESPECIALS
Article 26:
Quan circumstàncies especials ho requereixin, es podran prendre les mesures oportunes d’ordenació del trànsit, prohibint
o restringint la circulació de vehicles, o canalitzant les entrades a unes zones de la ciutat per determinades vies, així com
reordenant l’estacionament.
Article 27:
L’administració municipal podrà, quan les característiques d’una determinada zona de la ciutat ho justifiquin, a judici seu,
establir la prohibició total o parcial de la circulació i/o estacionament de vehicles, per tal de reservar totes o algunes de les
vies públiques compreses dins de la zona esmentada al trànsit de vianants.
Aquestes zones es denominaran illes o zones de vianants i es determinaran per disposició municipal, mitjançant una consulta
prèvia a les organitzacions representatives dels interessos comercials i de serveis de la zona.
Article 28:
Les illes o zones de vianants hauran de tenir l’oportuna senyalització a l’entrada i a la sortida, sens perjudici de que es pugui
utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l’entrada i la circulació de vehicles en el carrer o en la zona afectada.
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Article 29:
A les illes o zones de vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles podrà:
1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o només algunes d’aquestes.
2. Limitar-se o no a un horari preestablert.
3. Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.
4. Admetre la circulació de bicicletes amb les limitacions establertes en l’article 41.
Article 30:
Qualsevol que sigui l’abast de les limitacions disposades en les illes de vianants, no afectaran la circulació ni l’estacionament
dels següents vehicles quan realitzin un servei:
1. Els dels servei d’extinció d’incendis i salvament, els de policia, les ambulàncies i, en general, els que siguin necessaris per
a la prestació de serveis públics.
2. Els que treguin malalts, impedits o minusvàlids d’un immoble de la zona o els hi portin.
3. Els que transportin viatgers, d’anada o tornada, als establiments hotelers de la zona.
4. Els que surtin d’un garatge situat a la zona o s’hi adrecin, i els que surtin d’un estacionament autoritzat excepcionalment
dins de l’illa.
5. Per regular la circulació dins l’illa o zona de vianants, i si s’escau, l’estacionament, l’Ajuntament podrà condicionar-ho a la
col·locació els vehicles dels distintius que a l’efecte determini l‘Administració municipal.
Aquests distintius, en els vehicles que tinguin parabrisa els portaran situats a la part inferior esquerra del parabrisa i visibles
des de l’exterior, o bé s’usarà qualsevol altre sistema que permeti fer el control necessari per tal de
regular l´ accés a la zona de vianants.
6. Per als residents, l’Ajuntament arbitrarà les mesures adients per cada illa o zona.
PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS
Article 31:
L’Administració municipal determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport públic urbà.
Els vehicles transport públic urbà haurà de:
1. Romandre el temps necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les parades senyalitzades com a origen o final
de línia.
2. Romandre, únicament quan esperin passatgers, els vehicles de taxi en les parades de transport públic.
3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada.
Pel que fa a les parades de transport públic interurbà en sòl urbà i urbanitzable programat, la determinació de les parades i
la seva concreta ubicació física serà feta per l’Ajuntament en coordinació amb la Direcció General de Ports i Transports i amb
audiència del concessionari associacions.
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
Article 32:
La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l’interior dels locals comercials i industrials, sempre que
reuneixin les condicions adequades.
L’obertura de nous locals d’aquesta classe, locals que per la seva superfície, finalitat i situació es pugui presumir racionalment
que hauran de realitzar habitualment o amb especial intensitat operacions de càrrega i descàrrega, se subordinarà al fet que
els seus titulars reservin l’espai interior suficient per desenvolupar aquestes operacions.
Article 33:
Quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin la càrrega i descàrrega al seu interior, aquestes operacions
es realitzaran a les zones reservades per a aquest fi.
La utilització de les zones de càrrega i descàrrega està únicament reservada a l’estacionament de vehicles reglamentàriament
autoritzats per fer transport de mercaderies o de vehicles comercials o d’indústries, visualment identificats, i que efectuïn en el lloc
d’estacionament operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses relacionades amb la seva activitat. El període
de temps màxim permès d’estacionament del vehicle amb inactivitat en les esmentades operacions serà de 15 minuts.
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Article 34:
1. Els vehicles que realitzen operacions de càrrega i descàrrega no podran fer-ho en doble fila, ni en els llocs on amb caràcter
general estigui prohibida la parada o es dificulti la circulació de vehicles o vianants. En tot cas, fora de les zones establertes de
càrrega i descàrrega i d’especial complexitat circulatòria, serà necessària una autorització especial de l’Administració municipal.
2. Les operacions de càrrega i descàrrega tampoc no es podran fer a les zones amb senyalització al paviment de marques
viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si és parcial com total l’ocupació.
Article 35:
Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de la càrrega i descàrrega no es deixaran a terra, sinó que es
traslladaran directament de l’immoble al vehicle i viceversa.
Article 36:
1. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les degudes
precaucions per evitar molèsties i/o sorolls innecessaris i amb l’obligació de deixar neta la vorera.
2. Llevat d’autorització especial, les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses no estan autoritzades
des de les 10 del vespre fins a les 8 del matí tots els dies.
Article 37:
Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, i s’utilitzaran els mitjans necessaris
i el personal suficient per agilitzar l’operació i procurar no dificultar la circulació tant de vianants com de vehicles.
Article 38:
L’Alcaldia haurà de determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega, en les quals serà d’aplicació el règim general
dels estacionaments amb horari limitat. De totes maneres, i atenent a circumstàncies de situació, proximitat a altres zones
reservades o freqüència d’ús, podran establir-se variants de l’esmentat règim general.
CONTENIDORS
Article 39:
1 Els contenidors de residus d’obres, els d’escombraries i els de recollida selectiva a hauran de ser col·locats en aquells punts
de la via pública que determini l’òrgan municipal competent.
2. Els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació d’aquests contenidors tindran la condició de reserves
d’estacionament.
CARRILS RESERVATS
Article 40:
Pels carrils reservats només podran circular-hi els vehicles que indiqui la senyalització corresponent.
CIRCULACIÓ DE MOTOCICLETES I CICLOMOTORS
Article 41:
1. Per poder circular per les vies públiques els ciclomotors han d’estar inscrits en el registre oficial corresponent segons la
normativa vigent.
2. Els ciclomotors no inscrits en el registre oficial corresponent que circulin per les vies públiques podran ser immobilitzats i
ingressats en el dipòsit de vehicles fins que siguin regularitzades, independentment de la sanció administrativa corresponent.
Els ciclomotors tenen prohibida la circulació en paral·lel. Sempre que existeixin i siguin transitables, els ciclomotors hauran
de circular pels vorals de les vies públiques. En aquests casos hauran d’adequar la velocitat a les característiques de la via i al
trànsit en cada moment. En cap cas els ciclomotors podran superar la velocitat de 45 km per hora.
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3. Les motocicletes i els ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d’escapament
alterats o altres circumstàncies anòmales. En aquest cas serà d’aplicació l’Ordenança reguladora específica en la matèria.
CICLES I BICICLETES
Article 42:
1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat
a aquesta finalitat. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor:
a) Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament autoritzat per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes.
b) Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop.
c) Quan els conductors de bicicletes circulin en grup, seran considerades com a una única unitat mòbil.
2. D’existir-ne han de circular pels bicicarrils, o pels vorals; si no, per la calçada, tan a prop de la vorera com sigui possible.
3. En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals.
4. En els parcs públics i illes de vianants, ho faran pels camins indicats o bicicarril. Si no n’hi ha, no excediran la velocitat
normal d’un vianant. En qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència. Hauran de prendre especial precaució a la
sortida de vianants de l’interior d’immobles, en les cantonades sense visibilitat, i en els llocs amb presència de menors, zones
de jocs o de gran afluència de vianants.
5. Hauran de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davanteres i posteriors; i d’un timbre per poder
avisar, si s’escau, de la seva presència.
6.Per circular de nit hauran de disposar, al davant, de llum blanca de posició, i al darrere, de llum vermella de posició i d’un
catadiòptric vermell, no triangular.
7. Els cicles i bicicletes podran arrossegar un remolc o semiremolc, sempre que no superin el 50% de la massa en buit del
vehicle tractor i que compleixin les següents condicions:
a) Que la circulació sigui de dia i en condicions
b) Que no disminueixin la visibilitat.
c) Que la velocitat a la qual es circuli en aquestes condicions quedi reduïda en un 10% respecte a les velocitats genèriques per
aquest tipus de vehicles.
d) Que en cap cas transportin persones i /o animals en el vehicle remolcat.
VEHICLES BLINDATS DE TRANSPORT DE CABALS
Article 43:
Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran fer parades en llocs prohibits, per efectuar
operacions de càrrega i descàrrega de cabals, sempre que no dificultin greument la circulació de vehicles, sense obstruir en
cap cas els passos de vianants o les adaptacions a les voreres per a
minusvàlids i/o ciclistes. Així mateix, hauran se seguir en tot moment les indicacions i instruccions que els donin els agents
de la Policia Local.
PERMISOS ESPECIALS PER CIRCULAR
Article 44:
1. No es permetrà la circulació de vehicles de masses, dimensions i pressió sobre el paviment superiors als establerts en les
disposicions reglamentàries sense autorització municipal per circular per les vies públiques de la ciutat.
Aquestes autoritzacions podran ser per a un nombre limitat de circulacions o per un termini determinat. Les sol·licituds
urgents d’aquests tipus d’autoritzacions les atendrà directament la Prefectura de la Policia Local.
2. No es permetrà la circulació per les vies públiques de la ciutat dels vehicles especials denominats trens turístics, constituïts
per un vehicle tractor i un o diversos remolcs, concebuts i construïts per al transport de persones amb fins turístics, sense
autorització municipal, on constarà el recorregut a realitzar, parades, horari, velocitat màxima limitada i totes les limitacions
que es considerin necessàries per garantir la seguretat.
TRANSPORT ESCOLAR
Article 45:
La prestació de serveis de transport escolar discrecionals amb reiteració d’itinerari que es realitzin íntegrament en el terme municipal
de La Bisbal, necessitaran de l’autorització municipal corresponent, d’acord amb la legislació vigent en matèria de transport.
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Article 46:
La prestació de serveis de transport escolar interurbans amb parades intermèdies o amb origen o destinació a un centre
d’ensenyament ubicat en el terme municipal de La Bisbal, necessitaran l’autorització corresponent de la Direcció General de
Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.
Article 47:
L’Ajuntament de La Bisbal informarà la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya sobre la ubicació
de les parades intermèdies, de principi o final de trajecte i sobre els recorreguts urbans dels transports escolars interurbans
quan aquests transitin pel terme municipal de La Bisbal; a més, podrà proposar-li canvis, si s’escau.
Article 48:
1. L’autorització municipal per a la prestació de serveis de transport escolar urbans serà per curs escolar.
2. En l’autorització municipal, a més del que determini la legislació corresponent, hi constarà el recorregut, els horaris, les
parades i el temps màxim d’espera. S’haurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions
amb les quals fou atorgada.
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS
Article 49:
L’estació d’autobusos o la zona habilitada amb aquesta finalitat, serà l’origen o final de les línies de transport regulars de
viatgers de caràcter interurbà discrecional o urbà, si s’escau.
USOS PROHIBITS A LES VIES PÚBLIQUES
Article 50:
A les zones reservades al trànsit de vianants i a les calçades, no es permetrà els jocs, diversions, o activitats que puguin
representar un perill per als transeünts o fins i tot per als mateixos que els practiquin.
1. Els patins, monopatins o aparells similars no podran circular per la calçada.
2. Els patins, monopatins o aparells similars només podran circular per les zones degudament autoritzades o pels parcs
públics, passeigs, places i voreres amb precaució i a la velocitat d´un pas de persona.
Per Decret d’Alcaldia, es podrà limitar la circulació de monopatins, patins i aparells similar a passeigs o zones peatonals on
hi hagi gran afluència de
vianants.
3. En cap cas els patins, monopatins o aparells similars podran ser arrossegats per un altre vehicle.
4. Els usos de la via pública, derivats de l’activitat de proves esportives que discorrin pel nucli urbà, regularan segons el que
preveu la normativa específica vigent.
5.Queda prohibit el fet de netejar qualsevol tipus de vehicle a les vies objecte de regulació d´aquesta Ordenança.
VEHICLES PESATS
Article 51:
1. Queda prohibida la circulació de vehicles pesats amb una massa màxima autoritzada (MMA) superior a les 12 tones, de 0
a 24 hores, en les vies públiques del municipi de La Bisbal. Es permet l’accés, però, a la zona no corresponent al perímetre del
nucli antic de la ciutat dels vehicles pesats amb una MMA superior a les 12 tones si és per al subministrament d’obres, i per als
transports que es dirigeixin a punts de l’interior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega
pròpies de la seva activitat.
2. Queda prohibit en totes les vies urbanes del municipi de La Bisbal el transport de mercaderies perilloses, explosives o
inflamables en trànsit, així com el transport de productes contaminants de l’aigua amb càrregues superiors als 3.000 litres
de producte. Al nucli antic no es podrà circular amb vehicles de MMA superior a 3´5 tones. Es permet l’accés a la zona no
corresponent al perímetre del nucli antic de la ciutat dels vehicles pesats cisternes o contenidors cisternes que transportin
matèries perilloses destinades al proveïment d’estacions de servei o gasolineres, sempre que utilitzin els itineraris d’entrada i
de sortida i en els horaris estipulats per cada estació de servei per descarregar parcialment o total la seva càrrega. Els itineraris
i horaris es determinaran per decret d’Alcaldia.
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3. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al repartiment a domicili de consumidors finals
de gasos liquats d’ús domèstic i de gasoil per a calefacció.
4. Es permet l’accés de vehicles de transport de matèries perilloses per a la descàrrega parcial o total de gasos i productes
necessaris per al funcionament de centres sanitaris, sempre que utilitzin els itineraris d’entrada i sortida, i en els horaris
estipulats per a cada centre. Els itineraris i horaris es determinaran per decret d’Alcaldia.
5. Els vehicles pesats amb una MMA superior a 12 tones que tinguin la circulació autoritzada amb destinació o origen a
punts determinats o a polígons industrials del terme municipal de La Bisbal, hauran de seguir necessàriament els itineraris
d’entrada i sortida, i en els horaris que es determinin per decret d’Alcaldia.
Article 52:
1. Llevat dels que realitzin operacions de càrrega i descàrrega, dins el terme municipal de La Bisbal, no es permet l’estacionament de
vehicles pesats amb una MMA superior a 3´5 tones, remolcs de qualsevol tipus i massa, vehicles articulats, semiremolcs, tractocamions,
caravanes i autocaravanes, en les vies públiques o en els espais adjacents de domini públic o privat no autoritzats especialment.
2. Les zones d’estacionament autoritzat per als vehicles esmentats a l’apartat anterior, comprendran entre d’altres el Polígon
Industrial de La Bisbal i aquells altres que es determinin per decret d´ Alcaldia.
PROCEDIMENT
Article 53:
1. Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’alcalde o persona o òrgan en qui delegui
amb multa, d’acord amb la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
2. La quantia de la multa en cada cas serà fixada atenent a la gravetat de la infracció, la transcendència del fet, els danys ocasionats,
els antecedents de l’infractor i el perill real o potencial creat i, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 18/2009, de 23 de
novembre, podrà incrementar-se en un 30% atenent a les esmentades circumstàncies i al criteri de proporcionalitat de les sancions.
Article 54:
El procediment sancionador, règim de recursos, execució de sancions, serà el que preveu el Títol VI la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària i el que preveu el RD 320/1994 de 25 de febrer.
Article 55:
En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les disposicions generals sobre trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària.
Article 56:
El quadre general d’infraccions d’aquesta Ordenança és el que figura com a Annex
número 1.
La qualificació de la infracció i l’import de la sanció aplicable a cadascuna en el present Annex, ha estat determinat dintre dels
límits autoritzats per la Llei de Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària aprovada pel RDL 339/1990 de 2 de
març, en llur última modificació efectuada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre.
3. En tot cas, serà d’aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té lloc dins dels 15 dies naturals
següents a la recepció de la notificació de la denúncia, tal i com estableix l’article 80 de l’esmentada Llei 18/2009, de 23 de
novembre, o si el pagament s’efectua en els 20 dies naturals següents a la notificació en l’acte del butlletí de denúncia, tal i
com preveu l’article 74.3.d) del citat text normatiu.
DISPOSICIÓ ADICIONAL.- Per tal de tenir actualitzades les quanties i qualificacions de les infraccions de la present
ordenança, en els termes que normativament s’estableixin, el Ple de l’Ajuntament delega en la Junta de Govern Local les
posteriors actualitzacions.
Respecte possibles modificacions posteriors a l‘entrada en vigor de la present Ordenança les disposicions generals que afectin
articles els quals contradiguin en tot o en part els mateixos, esdevindran derogats de forma automàtica, essent d’aplicació les
disposicions generals en matèria de trànsit.
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DISPOSICIÓ ADICIONAL DEROGATÒRIA: Queden derogades quantes disposicions d’igual o inferior rang que
contravinguin o entrin en col·lisió amb l’actual Ordenança de Circulació.
Les infraccions que porten aparellada la retirada de punts s’estarà a l’establert a l’Annex II del RDLeg 339/1990 de 2 de març.
INFRACCIONS A L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
Article Fet denunciat
Import
Col·locar obstacles, senyalització
Col·locar qualsevol classe de senyalització, element o dispositiu de
3.1.
protecció o d’ornamentació a la via urbana, fixa o provisional, sense
500
autorització municipal.
Retirar, traslladar o ocultar la senyalització viària d’una via sense
3.1.
500
autorització.
Col·locar en un senyal vertical de trànsit, o semàfor, o al costat seu,
60
3.3
qualsevol tipus de publicitat, cartell, anunci o similar
Col·locar un tendall, cartell, anunci, o qualsevol instal·lació en general
3.3
que impedeixi o dificulti la visibilitat de senyals verticals de trànsit o
200
semàfors
Manipular o modificar la senyalització viària d’una via, fent que es
3.4
deteriori, que pugui induir a confusió o se’n redueixi la visibilitat o la
500
seva eficàcia.
Col·locar un anunci, placa, cartell, marca, publicitat o instal·lació en
3.5
general que, per les seves característiques pugui distreure l’atenció del
200
conductor d’un vehicle o enlluernar els usuaris de la via pública
Col·locar un obstacle, objecte o material a la via pública que la pugui
8.1
200
deteriorar
Col·locar un obstacle, objecte o material a la via pública que dificulti la
8.2
60
circulació de vianants o la de vehicles i/o la seva parada o estacionament
Vianants
Circular un vianant per la calçada, podent-ho fer per la vorera, voral o
11.1
60
lloc a ell destinat
Creuar un vianant per la calçada fora del pas de vianants, o de forma no
11.1
perpendicular, o detenir-se a la calçada o entorpir el pas a altres mentre
60
travessa
No complir, un vianant. Les indicacions d’un agent de circulació o els
11.2
60
seus senyals
11.3
No respectar, un vianant, el llum vermell d’un semàfor
60
No respectar, un vianant, una senyalització especifica que l’afecti (senyals
11.3
60
òptics i acústics ).
11.4
Creuar una plaça o rotonda, un vianant per la calçada sense vorejar-la
60
Parada prohibida
13.1 Parar un vehicle en un revolt, pont o canvi de rasant de visibilitat reduïda
200
13.2 Parar un vehicle en un pas senyalitzat o adaptat per a vianants o ciclistes.
200
Parar un vehicle en una zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de
13.2
200
minusvàlid.
Parar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport
13.3
200
públic urbà (BUS/TAXI)
Parar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de vehicles
13.3
60
d’urgència
Parar un vehicle en un bicicarril o carril o part de la via reservada
13.4
200
exclusivament a la circulació o el servei de determinats usuaris.
13.5 Parar un vehicle en una cruïlla o intersecció (excepte xamfrà).
200
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Article Fet denunciat
Import
Parar un vehicle en un lloc que dificulti la visibilitat del trànsit o la
13.6
200
senyalització
Parar un vehicle de forma que obligui altres usuaris de la via a efectuar
13.7
200
maniobres no reglamentaries o perilloses
Parar un vehicle en un carril o una via declarada d’atenció preferent o
13.8
200
d’una altra denominació d’igual caràcter
13.9 No respectar el senyal vertical de parada prohibida (R-307)
60
13.10 No respectar la línia longitudinal continua de parada prohibida (M-7.8)
60
Parar un vehicle on destorba la circulació de vianants.
200
13.11
Modificació en la qualificació.
13.12 Parar un vehicle on destorba greument la circulació de vehicles
200
Parar un vehicle a la vorera esquerra de la calçada, amb relació amb el
13.13
60
sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació
Estacionament prohibit
Estacionar o un vehicle de forma que impedeixi l’òptima utilització de
14
60
l’espai disponible que queda
14
Estacionar un vehicle en bateria en un lloc no autoritzat, i no en fila
60
Estacionar un vehicle en fila o en bateria sense deixar cap espai entre el
14
60
vehicle i la vorada
Estacionar un vehicle sense garantir-ne la seva immobilització i provocar
14
60
que es desplaci sense conductor
15. 1 a No respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit (R-308)
60
No respectar la marca viària del paviment de qualsevol mena de
15. 1 b combinació com ziga-zaga, graella, longitudinal contínua i discontínua
60
d’estacionament prohibit (M-7.7)
Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant senyal
15. 2 .a
60
vertical (R-307)
Estacionar en una zona senyalitzada amb una línia longitudinal continua
15. 2 b
60
de parada prohibida (M-7.8)
15. 3 Estacionar un vehicle on destorba la circulació de vehicles
60
15. 4 Estacionar un vehicle on destorba greument la circulació de vehicles
200
Estacionar un vehicle de forma que obligui altres usuaris de la via a
15. 5
200
efectuar maniobres no reglamentaries o perilloses
15. 6 Estacionar un vehicle en doble fila
200
15. 7 Estacionar un vehicle en plena calçada
60
Estacionar un vehicle en una via, on només hi pot passar una columna
15. 8
200
de vehicles
Estacionar un vehicle en una via de doble sentit de circulació, on només
15. 9
60
hi poden passar dues columnes de vehicles
Estacionar un vehicle a menys de cinc metres de la cantonada, on destorba
15. 10
200
la circulació o la visibilitat de vehicles o el trànsit de vianants
15. 11 Estacionar en un lloc que destorbi la sortida d’un altre vehicle estacionat
60
Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a vianants,
15. 12
200
minusvàlids o ciclistes
Estacionar un vehicle en una adaptació a la via per a pas de vianants
15. 12
200
minusvàlids o ciclistes
Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres
200
15. 13
zones destinades al trànsit de vianants
Estacionar totalment o parcialment, un vehicle dins dels perímetres de
60
15. 14
les marques vials amb franges obliqües de color blanc o groc
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Article Fet denunciat
Import
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de
15. 15
200
transport públic de viatgers (bus) o taxis.
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva
15. 16 d’estacionament, llevat dels autoritzats (minusvàlids, serveis de seguretat
200
o d’urgència, serveis oficials, etc)
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de
15. 17 càrrega i descàrrega, llevats dels autoritzats o els autoritzats sense
60
realitzar la tasca.
Estacionar un vehicle en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo
15. 18
200
totalment o parcialment
Deixar estacionat un vehicle en un mateix punt de la via pública més de
15. 19
60
72 hores consecutives, sense cap motiu justificat
15. 20 Estacionar un vehicle en una entrada o sortida d’un aparcament autoritzat
60
Estacionar un vehicle fora dels límits de les marques viàries de delimitació
15. 21
60
de places d’estacionament autoritzat
Estacionar un vehicle en una via pública sense vorera, sense deixar-lo
15. 22
60
més d’un metre de la façana, escala, paret o zona de vianants
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada on temporalment està
15. 23
60
prohibit l’estacionament (discos mòbils)
Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària,
15.24.a
18
sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l’autoritza.
Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària,
15.24.b
12
excedint el temps màxim permès en el comprovant
Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària,
15.24.c fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de
6
les places
Estacionar un vehicle en sentit contrari al sentit únic de circulació de la
15. 25
60
via
Estacionar un vehicle a la vora esquerra de la calçada amb relació al sentit
15. 26
60
de la marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació
Estacionar un vehicle en lloc prohibit, en un carrer d’estacionament
16. 3
60
temporal, mitjançant senyalització vertical (R-308c, R-308 d)
Estacionar una motocicleta o ciclomotor davant dels límits de qualsevol
18. 1
60
reserva temporal o fixa degudament autoritzada i senyalitzada
Estacionar una motocicleta o ciclomotor a una distància inferior als
18.2 quatre metres d’una cantonada de carrers, i en els arcs de conjunció de
60
dues vies
Estacionar una motocicleta o ciclomotor en llocs de gran concentració
18.3 de vianants a causa de la celebració d’actes, festes o concentracions
60
ciutadanes de qualsevol mena
Estacionar una motocicleta o ciclomotor en tots aquells punts que puguin
18.4 impedir o dificultar l’ús d’un servei públic (cabina telefònica, bústia de
60
correus, etc.) o l’ús de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors)
Estacionar una motocicleta o ciclomotor en els punts o llocs on s’efectuïn
18.5
60
obres o reparacions al seu terra o subsòl
Estacionar una motocicleta o ciclomotor en els llocs en què a causa d’una
18.6 ocupació autoritzada de l’espai públic, l’amplada de pas dels vianants
60
sobre la vorera sigui inferior als 3´5 metres
24
Deixar abandonat un vehicle a la via pública
200
Estacionament no permès de transport públic
Realitzar una parada, un transport públic de viatgers urbà, en un lloc no
60
31
autoritzat
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Article Fet denunciat
Import
Utilitzar incorrectament, un transport públic de viatgers, un lloc
31
60
autoritzat de parada
Càrrega o descàrrega
Efectuar operacions de càrrega o descàrrega fora del local o instal·lació
32
60
comercial o industrial quan aquest té lloc per a fer-ho.
Mantenir inactivitat més de 15 minuts un vehicle autoritzat en una zona
33
60
reservada de càrrega o descàrrega.
Efectuar operacions de càrrega o descàrrega fora de les zones autoritzades
34
60
o no complint els termes de l’autorització especial.
Efectuar operacions de càrrega o descàrrega de mercaderies, materials o
36.1
60
coses, provocant sorolls innecessaris i/o sense deixar la vorera neta.
Efectuar sense autorització especial, operacions de càrrega o descàrrega
36. 2
60
de mercaderies, materials o coses, entre les 10 del vespre i les 8 del matí.
Efectuar operacions de càrrega o descàrrega incorrectament i/o
37
60
dificultant el trànsit de vianants
Contenidors
Col·locar un contenidor de recollida de mobles, roba o objectes de residus
39.1 d’obres, d’escombraries, de recollida selectiva de materials o similars, en
60
llocs no autoritzats.
Estacionar un vehicle en un lloc reservat de la calçada on està indicat
39. 2 amb senyalització horitzontal i/o vertical la col·locació d’un contenidor
60
de recollida d’escombraries o material
Bicicarril
40

Circular un vehicle no autoritzat per un bicicarril o per un carril reservat
a determinats usuaris o serveis.

Ciclomotors en paral·lel
41. 2 Circular dos o més ciclomotors en paral·lel.
Bicicletes
Circular amb bicicleta per una vorera, andana o passeig (llevat de carril
42.1
reservat).
Circular amb un vehicle a motor, entrar en una altra via fent un gir i no
donar prioritat de pas a un ciclista que hi hagi a prop o no respectar la
42.1.b
prioritat de pas dels ciclistes quan aquest circulin en grup i siguin una
única unitat mòbil.
Circular amb bicicleta per un lloc diferent del bicicarril o del voral, en
42.2
una via on n’existeixen, per poder-ho fer.
Circular amb bicicleta per un parc públic o illa de vianants sense existir
42.4 carril bici i no donar preferència de pas als vianants, o circular sense
precaució o a una velocitat superior al pas d’una persona.
Circular amb una bicicleta sense tenir un sistema adequat de frenada que
42.5
actui sobre les rodes, o sense portar instal·lat un timbre eficaç.
Circular amb una bicicleta durant la nit sense llums de posició o portar42. 6
los apagats.
Circular amb una bicicleta arrossegant un remolc, semiremolc o similar i
42.7
no complir amb els requisits necessaris per poder-ho portar.
Vehicles especials
Circular un vehicle especial o de transport especial sense autorització
43
municipal, o incomplint els termes d’aquesta autorització.
Circular un vehicle especial, tren turístic, sense autorització municipal, o
44
incomplint els termes d’aquesta autorit zació.
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Article Fet denunciat
Import
Efectuar un servei de transport escolar discrecional amb reiteració
45
500
d’itinerari íntegrament urbà, sense autorització municipal
Patins
Transitar per la calçada o fora de zona reservada, amb patins, monopatins
50.1
60
o similars
Transitar per la zona de vianants, amb patins, monopatins o similars,
50.2
60
sense precaució, o a una velocitat superior al pas d’una persona
Anant amb patins, monopatins o similars, agafar-se exteriorment a un
60
50.3
altre vehicle per ser arrossegat
Circular un vehicle arrossegant una persona amb patins, monopatins o
50.3
60
similars
Netejar vehicle via pública
50. 5 Netejar un vehicle a les vies objecte d’aquesta ordenança
60
Circulació camions
Circular un vehicle de MMA superior a les 12 tones per les vies urbanes
51.1 de la ciutat sense haver de fer operacions de càrrega o descàrrega, o
60
accedir a termes municipals limítrofs
Circular un vehicle de MMA superior a les 3’5 tones per les vies urbanes
51. 2
500
del nucli antic de la ciutat
Circular un vehicle de transport de mercaderies perilloses per les vies
51. 3
60
urbanes de la ciutat, llevat de les excepcions
Circular un vehicle de transport de mercaderies perilloses per les vies
51.5 urbanes de la ciutat incomplint els itineraris d’entrada i/o sortida
500
determinats per l’autoritat municipal
Estacionar un vehicle pesant d’una MMA superior als 3800 kg. o un
remolc o semiremolc de qualsevol tipus i massa, o un tractocamió, o
52
60
una caravana o autocaravana, fora de les zones autoritzades i no fent
operacions de càrrega o descàrrega
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INFRACCIONS A LA LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA (RDL
339/1980, de 2 de març)

65.5.j)

No identificar el conductor responsable d’una infracció, el titular del vehicle
degudament requerit a fer-ho.
Infracció qualificada com molt greu per l’article 65.5.j) de la Llei 18/2009,
i la multa per infracció a l’esmentat article serà el doble de la prevista per
la infracció originària que la motivà si la infracció és lleu, i del triple si la
infracció originària és greu o molt greu, tal i com determina l’article 67.2.a)
de l’esmentat text normatiu.

BAREM ALCOHOLÈMIA
CONDUCTORS EN GENERAL
RESTA DE CONDUCTORS:
de vehicles destinats al transport de mercaderies amb
MMA >3.700 kg; al transport de viatgers de més de 9 places;
de servei públic; al transport escolar o de menors; de servei
d’urgència; al transport especial; amb permís o llicència de
conducció d’antiguitat < als 2 anys

MG

TAXA D’ALCOHOL EN
AIRE ESPIRAT (mg/l)
De 0,26
fins a 0,50
Superior a 0,50
De 0,16
fins a 0,30

QUANTIA
€

DTE
50%

Pèrdua
punts

500

250

4

500

250

6

500

250

4

Superior a 0,30

500

250

6
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BAREMS VELOCITAT
Límit

Excés velocitat

Greu

Molt Greu

30
31
50
51
60
61
70

40
41
60
61
70
71
80

50
51
70
71
80
81
90

60
61
90
91
110
111
120

70
71
100
101
120
121
130

80
81
110
111
130
131
140

90
91
120
121
140
141
150

100
101
130
131
150
151
160

110
111
140
141
160
161
170

120
121
150
151
170
171
180

Multa

Punts

100

_

300

2

400

4

71
80

81
90

91
100

121
130

131
140

141
150

151
160

161
170

171
180

181
190

500

6

81

91

101

131

141

151

161

171

181

191

600

6

ORDENANÇA NÚM. 21.- TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ,
LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL D’ACTIVITATS, DE LES ACTIVITATS INNÒCUES, DE LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ
ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES PÚBLICS 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:
1.- 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.
2.- 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.
3.- 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
4.- Activitats en règim de comunicació d'acord amb el que assenyala la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés
a les activitats de servei i al seu exercici.
5.- 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 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.
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6.- Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors.
7.- 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. Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
2. Adequació ambiental d’activitat.
3. Canvi de titularitat.
4. Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials).
5. Control ambiental periòdic
6. Control ambiental inicial activitats annex II i IV.
7. 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 ni per la caducitat de l’expedient.
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.
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
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.
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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.
- 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 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).
- Transformació social (per reducció o ampliació de capital).
- Fusió i absorció de societats.
- Canvi de denominació social.
b) Bonificacions
a) Es bonificarà un 50% l’obertura de noves activitats innòcues i llicències d’ús amb superfície màxima de 100 m2 sempre que
el titular d’aquestes sigui una persona física (s’exclouen per tant persones jurídiques i entitats de l’article 35-4 de la LGT).
Igualment es bonificarà amb un 50% el trasllat de les mateixes activitats innòcues.
c) Es bonificarà un 70% la taxa per llicència d’activitat en el supòsit de canvi de titularitat entre cònjuges, ascendents,
descendents i entre germans.
d) Es bonificarà fins a un 30% la taxa per llicència d’activitat (obertura, trasllat ...), quan s’incorpori estalvi energètic i/o
utilització d’energies alternatives a l’activitat. Es gaudirà de la mateixa bonificació 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.
e) Es bonificarà fins a un 10% les empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió
Europea (EMAS).
f) En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més alta de totes. Caldrà sol.licitud expressa a
l’Ajuntament i es resoldrà l’expedient per Decret d’Alcaldia, previ informe tècnic comprovador.
g) Es bonificarà un 90% l’obertura de negocis artesans. Pel concepte d’artesà s’estarà a allò que es disposa en el Pla General.
Article 7.- Quota tributària
1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials):
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.
1.- Activitats sotmeses a l’Annex I (Autoritzacions ambiental)
Tributaran a una taxa única de 2.700,00 €.
2.- Activitats sotmeses a l’Annex II i IV (Llicència ambiental)
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
Fins a 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Més de 1.000 m2
Primers 1.000 m2
Cada m2 d’excés

TAXA
1.000,00 €
1.400,00 €
2.300,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
3,50 €/m2

SUPERFÍCIE NO CONSTRUÏDA	
Per cada m2

0,65 €/m2
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3.- Activitats sotmeses a l’Annex III (Règim de comunicació)
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
Fins a 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Més de 1.000 m2
Primers 1.000 m2
Cada m2 d’excés

TAXA
800,00 €
1.200,00 €
2.100,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2,80 €/m2

SUPERFÍCIE NO CONSTRUÏDA	
Per cada m2

0,52 €/m2

4.- Activiats innòcues: i llicències urbanístiques d’ús per l’exercici d’activitats professionals lliberals o similars.
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
Fins a 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Més de 1.000 m2
Primers 1.000 m2
Cada m2 d’excés

TAXA
600,00 €
1.000,00 €
1.900,00 €
2.300,00 €
2.300,00 €
2,70 €/m2

SUPERFÍCIE NO CONSTRUÏDA	
Per cada m2

0,45 €/m2

5.- Espectacles públics i activitats recreatives (règim de llicència municipal i comunicació prèvia del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives).
5.1.- Llicència municipal:
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
Fins a 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Més de 1.000 m2
Primers 1.000 m2
Cada m2 d’excés

TAXA
1.000,00 €
1.400,00 €
2.300,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
3,50 €/m2

SUPERFÍCIE NO CONSTRUÏDA	
Per cada m2

0,65 €/m2

5.2.- Règim de comunicació prèvia davant l’ajuntament:
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
Fins a 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Més de 1.000 m2
Primers 1.000 m2
Cada m2 d’excés

TAXA
800,00 €
1.200,00 €
2.100,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2,80 €/m2

SUPERFÍCIE NO CONSTRUÏDA	
Per cada m2

0,52 €/m2
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5.3.- Les llicències municipals per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, tributaran a una taxa
única de 175,00 €.
5.4.- Les comunicacions prèvies per activitats complementàries amb música de fons ambiental, de ball i altres actuacions en
directe, tributaran a una taxa única de 125,00 €.
6.- Llicències d’activitats amb reglamentació específica (centres de culte, ludoteques...):
6.1.- Llicència municipal:
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
Fins a 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Més de 1.000 m2
Primers 1.000 m2
Cada m2 d’excés

TAXA
1.000,00 €
1.400,00 €
2.300,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
3,50 €/m2

SUPERFÍCIE NO CONSTRUÏDA	
Per cada m2

0,65 €/m2

6.2.- Règim de comunicació prèvia:
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
Fins a 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Més de 1.000 m2
Primers 1.000 m2
Cada m2 d’excés

TAXA
800,00 €
1.200,00 €
2.100,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2,80 €/m2

SUPERFÍCIE NO CONSTRUÏDA	
Per cada m2

0,52 €/m2

7.- Llicència Comercial Municipal mitjants: 525,00 €.
2.- Llicències o comunicacions d’activitat temporal
Les obertura temporals d’activitats per un període inferior a 6 mesos tributaran el 50% de la corresponent taxa.
3.- Expedients sotmesos a informe preceptiu del Consell Comarcal Baix Empordà
Per la tramitació d’expedients sotmesos a informe preceptiu del Consell Comarcal del Baix Empordà, s’aplicarà una taxa
addicional de l’import que el Consell Comarcal exigeixi a l’Ajuntament. Si l’administrat presenta pla d’autoprotecció, caldrà
abonar com a taxa addicional el cost que el Consell Comarcal exigeixi a l’Ajuntament.
4.- Canvi no substancial d’activitat existent
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.
Taxa segons el tipus d’activitat de la llicència preexistent:
Annex I: 50% de l’import de la taxa per nova obertura.
Annex II: 50% de l’import de la taxa per nova obertura.
Annex III: 50% de l’import de la taxa per nova obertura.
Activitat Innòcua: 25% de l’import de la taxa per nova obertura.
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En els casos de que existeixi un canvi substancial caldrà sol.licitar una nova llicència/autorització i tributarà per la taxa
establerta per aquesta.
5. Revisió i control d’autoritzacions, llicències i comunicacions.
5.1.- Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta en la llicència:
Per la revisió dels controls periòdics d’activitats no incloses en l’annex I, II, tributaran per a cada control a 200,00 € per
activitat no musicals, i en 300,00 € per activitats musicals.
5.2.- Control inicial d’activitat:
Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal.lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que
l’activitat compleix amb les determinacions fixades a l’autorització o llicència ambiental.
1.- Control inicial activitats annex III: 200,00 €
2.- Control inicial activitats innòcues: 150,00 €
3.- Control inicial activitat recreatives i espectacles: 300,00 €
4.- Inspecció per les actes de verificació en matèria d’incendis: 525,00 €
En el cas de que es detectessin incidències, les segones i següents visites, acreditaran quotes del 50% dels imports fixats
anteriorment per cada visita.
Article 8.- Canvis de titularitat, modificacions, baixes, adequacions i trasllats
1.- Els canvis de titularitat o transmissions d’activitats meritaran una taxa única de 350,00 €.
2.- Per acreditar la baixa de l’activitat caldrà aportar justificant de la baixa censal a l’AEAT. La baixa de l’activitat tindrà efectes
per l’Ajuntament en tot cas, en la data de comunicació de la mateixa a l’Ajuntament.
3.- Per les activitats que ja disposin de la corresponent llicència i s’adeqüin a la Llei 20/2009, o Llei 11/2009, excepte les
ramaderes, se’ls aplicarà una bonificació del 50%. Per a les activitats ramaderes se’ls aplicarà una bonificació del 75%.
4.- Per trasllats temporals inferiors a 12 mesos meritarà la taxa del 59% de la taxa de l’Annex que correspongui.
5.- El trasllat de l’activitat será un 25% de la taxa de nova obertura.
Article 9.- Normes de gestió
1. El règim d’ingrés amb caràcter general serà el de l’autoliquidació. Correspondrà a l’Alcalde o òrgan en qui delegui, concretar
els aspectes formals i procedimentals relacionats amb l’esmentada autoliquidació.
2. Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, autorització, .... els interessats podran desistir de la seva petició,
per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al 75% del que li correspondria si s’hagués concedit la llicència. Si
el desistiment, és un cop ja s’ha atorgat la llicència, no es procedirà a la devolució de la quantitat ingressada.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6.- Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers.
7.- 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.
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8.- Quan es produeixi l’acord denegatori de la llicència i quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al
sol.licitant, es liquidarà el 100% de la taxa que correspondria pagar si s’hagués concedit.
Article 10.- Infraccions i sancions tributàries
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 181 i següents de la Llei general tributària.
Article 11.- Vigència
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i seguirà essent vigent mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació.
ORDENANÇA 22.- ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS
Article 1.- DISPOSICIÓ GENERAL
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen els articles 5.B.b) i 5.D.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i article 6.1 i 8.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i arts. 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març TRLRHL i
Disposició Addicional 2ª. de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics.
2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l’àmbit d’exigència de preus públics en el municipi de la
Bisbal d’Empordà, d’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 2.- EXIGÈNCIA
S’establiran preus públics com a contrapartida dels serveis que presti l’Ajuntament sempre que no siguin de sol·licitud o
recepció obligatòria, i siguin susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat, d’acord amb l’article 41 del RDL 2/2004,
de 5 de març.
Article 3.- NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS
Pel règim de no subjecció i d’exempcions s’estarà al que disposa l’article 42 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Quan mitjançant l’expedient oportú informat pels Serveis Socials de l’Ajuntament es justifiqui una escassa capacitat
econòmica dels obligats al pagament en relació al salari mínim interprofessional, l’Alcalde-Presidència, mitjançant decret,
podrà exonerar-los, totalment o parcial, del pagament de preus públics.
Article 4.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat.
2. No obstant el que disposa l’apartat 1 d’aquest article, s’exigirà el dipòsit previ de l’import total dels preus públics en el
moment de formular la sol·licitud de la utilització o del servei, llevat que en la norma específica del preu públic que es tracti
s’indiqui el contrari.
Article 5.- OBLIGATS AL PAGAMENT
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics els que utilitzin els serveis o activitats pels quals cal satisfer
preus públics, encara que no hagi formulat la corresponent sol·licitud.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització de les prestacions, essent compatible amb la suspensió
de la llicència o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
Article 6.- QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat
esmentada.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus
públics per sota del seu cost, però consignant en el Pressupost les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència
resultant.
Article 7.- INCIDÈNCIA DE L’I.V.A
1. En la determinació de la quantia dels preus no s’hi inclourà l’impost sobre el Valor Afegit, que necessàriament s’haurà de
repercutir quan sigui procedent.
2. De conformitat amb el que preveu l’article 7.9 de la Llei 37/1992 no estan subjectes a l’I.V.A. la constitució de concessions
i autoritzacions administratives, llevat que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar immobles o instal·lacions en ports
i aeroports.
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Article 8.- NORMES DE GESTIÓ
1. L’Ajuntament podrà exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d’utilització del servei i podrà,
tanmateix, fer les comprovacions oportunes.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic o l’activitat administrativa no es porti a
terme, serà procedent la devolució de l’import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan que tingui atribuïda la seva fixació o
modificació.
4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d’apressament.
Article 9.- MEMÒRIA ECONÒMICO-FINANCERA
Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria econòmica-financera que
justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitzacions derivades de la
realització de les activitats i la prestació dels serveis.
Article 10.- COMPETÈNCIES
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en aquest terme municipal.
2. S’atribueix la competència de fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple a la Junta de Govern Local.
Article 11.- PUBLICITAT
Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats o notificats d’acord amb l’àmbit d’incidència dels mateixos.
Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles al·legacions o reclamacions, acompanyades d’informe
del tècnic competent, seran resoltes per la pròpia Junta de Govern Local, que podrà modificar l’acord anterior. Els preus fixats
seran executius mentre no es dicti acord de modificació.
Article 12.- REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança General de Gestió, Recaptació
i Inspecció, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i demés Disposicions concordants.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
S’estableix en els següents preus públics per a la prestació dels serveis que es relacionen:
SERVEIS DE L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS:
. Serveis Esportius (Pavelló / Piscina)
. Casal d’Estiu
. Escola Infantil
. Museu Terracotta
. Escola de Dibuix
. Aula d’Adults
. Escola de Cobla “Conrad Saló”
. Aula de Música
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT:
. Fires
. Serveis de Radiodifusió
. Serveis Publicitaris
ÀREA DE SERVEIS:
. Reposició de paviments i similars
. Deixalleria municipal
1. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Concepte
A) SALA FITNESS I MUSCULACIÓ:
1 adult- assistent

Matrícula

Mensualitat

32,95 €

32,95 €/mes
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Concepte
B) SALA FITNESS I MUSCULACIÓ, MANTENIMENT,AEROBIC,ESCOLA ESPORTIVA
o PREESPORTIVA:
2 assistents del mateix nucli familiar
3 assistents del mateix nucli familiar
4 assistents del mateix nucli familiar
Majors de 65 anys
ACTIVITATS ESPORTIVES

Matrícula

Aeròbic i tonificació

32,95 €

Pilates

32,95 €

Yoga

32,95 €

Gimnàstica suau

32,95 €

Majors de 65 anys

11,00 €

Matrícula

Mensualitat

32,95 €
32,95 €
32,95 €
11,00 €

31,30€/mes
29,65 €/mes
28,00 €/mes
11,00 €/mes

Mensualitat
32,95 €/mes
25,35 €/mes
(1 sessió setmanal)
32,95 €/mes
25,35 €/mes
(1 sessió setmanal)
32,95 €/mes
25,35 €/mes
(1 sessió setmanal)
32,95 €/ mes
25,35 €/mes
(1 sessió setmanal
11,00 €/mes

ESCOLA ESPORTIVA i PREESPORTIVA
Preesportiva (P3, P4 i P5
Escola esportiva de gimnàstica

Matrícula
18,00 €
20,00 €

Mensualitat
18,00 €/mes
20,00 €/mes

QUOTES MENSUALS A PAGAR PER USUARIS QUE NO PUGUIN ASSISTIR I NO VULGUIN CAUSAR BAIXA:
Concepte

Escola esportiva
Manteniment/Aeròbic/Sala de fitness i musculació
Manteniment 3a edat

Mensualitat
5,00 €
8,25 €
2,75 €

PAVELLÓ POLIESPORTIU I PAVELLÓ FIRAL
Concepte
Utilització de les instal·lacions:
. Per hora diürna
. Per hora amb una fase de llum
. Per hora amb tota la il·luminació
Competició Esportiva: (per partit)
. Sense llum
. Amb llum
- Publicitat: 1r any el 50% descompte
. Mòdul de 3 x 1, preu anyal
- Utilització pavelló firal polivalent (actes lúdics) per acte i dia (no inclou llum ni calefacció)
per entrada venuda amb un mínim de
- Utilització pavelló firal polivalent (actes lúdics) entitats bisbalenques, sempre que no es cobri
entrada
- S’exigirà, en tots els casos, una fiança mínima de

ANY
Euros
34,30
39,50
45,20
39,50
56,30
234,00
1,00
1.000,00
Repercusió de les despeses
1.000,00
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PISTES ESPORTIVES:
Concepte
Utilització de les instal·lacions :
Col·legis públics:
Utilització pista, per hora no lectiva:
- diürna
- nocturna

ANY

5,90
11,70

UTILITZACIÓ SALA DE FITNESS I MUSCULACIÓ:
Concepte
Nombre usuaris/es :
- Grups fins a 5 persones
- Grups de 6 a 10 persones
- Grups d’11 a 15 persones
- Grups de 16 a 20 persones
- Grups de 21 a 25 persones

ANY €/hora/
persona

ANY amb un màxim de

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

50,00 € mínim
90,00 €
130,00 €
170,00 €
200,00 €

¡UTILITZACIÓ NOU CAMP DE FUTBOL:
Concepte
Preu per 2 hores d’utilització

Observació
En horari no utilitzat per les entitats
esportives bisbalenques
En horari no utilitzat per les entitats
esportives bisbalenques

Preu per la utilització per dia amb un màxim de 8 hores

ANY
300,00
1.000,00

Pels conceptes d’enllumenat s’incrementarà l’import a pagar per l’usuari/s en 17,85 euros / hora.
PREUS PÚBLICS PER ACTIVITAT DELCAMPUS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA:
Concepte /activitats
Campus de Gimnàstica, 1r. fill
a) 2n. fill

Temporada
100,00
85,00

PREUS CASAL D’ESTIU ANY 2009
Concepte

De l ‘1 al 31 de juliol/Euros

CASALS:
- 1r fill
- 2n Fill
- 3r fill i successius
CURSOS DE NATACIÓ:
- nens i nenes fins a 16 anys
- adults
- nadons
COLÒNIES
- 1r fill
- 2n Fill
- 3r fill i successius

De l’ 1 de juliol
De l’1 al 13 d’agost
al 13 d’agost/Euros

188,70
160,40
132,10

265,00
225,25
185,50

97,10
82,55
67,95

(de l’1 al 31 de juliol/Euros
79,10
79,10
58,00
5 dies / euros
168,75
151,85
143,45
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PISCINA MUNICIPAL
USUARIS FIXES DE TEMPORADA:
Concepte
Quota individual – fins a 15 anys inclosos i jubilats
Quota individual – majors de 16 anys inclosos
Quota familiar
- 2 adults
- 2 adults + 1 fill menor 16 anys
- 2 adults + 2 fills menors 16 anys o més

Matrícula
(només nous usuaris fixes de temporada)
20,00
25,00
30,00

Quota
de temporada
51,10
68,15
81,80
103,10
119,25

USUARIS NO FIXES DE TEMPORADA:
Concepte
- Infantil i jubilat –abonament- Individual adult –abonamenta) Entrades:
infantil fins a 15 anys inclosos i jubilats.
per grups (infantil i jubilats)
individual adults (majors de 16 anys inclosos)
- Abonaments familiars

dia

3,50
2,25
4,50

1 setmana
14,70
18,90

1 mes
49,00
63,00

33,60

112,00

- Infantil fins a 15 anys (inclós)
2. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “EL TREN PETIT”
CONCEPTE
A) Nadons (de 4 MESOS a 1 ANY):
A.1.- Jornada normal: de ¾ de 9 a ¾ de 12 hores i de ¾ de 3 a ¾ de 6 hores.
A.2.- Mitja jornada: de ¾ de 9 a ¾ de 12 hores o bé de ¾de 3 a ¾ de 6 hores.
A.3.- Hora extra
B) Alumnes de 13 a 24 MESOS
B.1.- Jornada normal: de ¾ de 9 a ¾ de 12hores i de ¾de 3 a ¾ de 6 hores.
B.2.- Mitja jornada: de ¾ de 9 a ¾ de 12 hores o bé de ¾ de 3 a ¾ de 6 hores.
B.3.- Hora extra
C) Alumnes de 25 MESOS a 3 ANYS
C.1.- Jornada normal: de ¾ de 9 a ¾ de 12 hores i de ¾ de 3 a ¾ de 6 hores.
C.2.- Hora extra
D) Preu hora suplementària (usuaris eventuals )

Euros
169,32
126,98
24,68
141,10
97,52
24,68
117,43
24,68
5,34

MENJADOR:
E) De 4 a 19 mesos:
- Usuaris fixos
- Usuaris eventuals
De 19 mesos a 3 anys:
- Usuaris fixos
- Usuaris eventuals
F) BERENAR (només per a alumnes que gaudeixen de servei de menjador)
G) MATRÍCULA ÚNICA (no donarà dret a prorrateig)

143,30
8,00
111,55
6,45
0,50 €/dia
10,00€/mes
66,00
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En el supòsit d’absència per recomanació o prescripció mèdica de l’alumne/nadó a l’escola infantil, s’aplicarà un preu públic
del 25% segons apartat, i fins a un màxim de 3 mesos.
A partir del tercer dia consecutiu de no utilitzar el servei de menjador es descomptarà proporcionalment.
La manca de comunicació de no assistència al menjador abans de les 10:30 hores no permetrà descomptar el servei.
Si durant el curs l’usuari arriba a una edat que impliqui una quota diferent de la inicialment assenyalada, es modificarà la
quota en la següent mensualitat.
BONIFICACIONS
A partir del tercer dia consecutiu de no utilitzar el servei de menjador es descomptarà proporcionalment.
La manca de comunicació de no assistència al menjador abans de les 10,30 hores no permetrà descomptar el servei.
Si durant el curs l’usuari arriba a una edat que impliqui una quota diferent de la inicialment assenyalada, es modificarà la
quota en la següent mensualitat.
A) FAMÍLIES NOMBROSES

Assistència

1r fill

2n fill

3r fill

10% bonificació

25% bonificació

40% bonificació

B)
- En el supòsit d’assistència de dos o més germans...................... ( 25 % de bonificació de la quota (per al segon fill)
DEVOLUCIÓ DE REBUT
Es repercutirà 2,00 € per cada rebut retornat en concepte de despeses de devolució.
(*) Documentació que cal presentar :
Per a ternir dret a aquesta bonificació cal que ho sol·liciti el pare/tutor del nen/a acompanyant títol vigent acreditatitu de
família nombrosa, expdeit per l’administració competent.
3. SERVEIS A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONU¬MENTS I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
3.1.- PROMOCIÓ DE LA CIUTAT CASTELL- PALAU
ENTRADES EUROS
Entrada individual (menors de 10 anys gratuït)
Entrada reduïda (estudiants i jubilats)
Entrada col·lectiva grups sense guia
(+ de 20 persones)
Entrada col·lectiva grups amb guia

3,00
2,50
2,50
3,00

GAUDIRAN D’ENTRADA GRATUÏTA
Menors de 10 anys
Residents a la Bisbal d’Empordà
GAUDIRAN D’ENTRADA REDUÏDA
Persones jubilades
Persones amb carnet d’estudiant
Usuaris del carnet jove
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VISITES GUIADES
Visita guiada a la Bisbal
Visita guiada a obrador
Visita guiada al Castell-Palau
Visita guiada a l’església de la Pietat

EUROS
3,00
3,00
3,00
3,00

Visita guiada combinant dos elements patrimonials

5,00

VENDA DE PRODUCTES A L’OFICINA TURISME I PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
Amb caràcter general, recàrrec 100% preu
Objectes de botiga/merchandising
compra
Venda de llibres,publicacions, PVP per unitat proposat per l’editor o distribuïdor, segons detall:
Col·lecció itineraris “A peu pel Baix Empordà
Mapes topogràfics 1: 30.000 Xarxa senderisme
20 Itineraris de senderisme entre Garbí i Tramuntana
Mapa topogràfic 1: 50.000 Xarxa cicloturisme
Pedalant pel Baix Empordà- 15 itineraris de cicloturisme

EUROS
5,00
12,00
18,00
8,00
18,00

Rutes en BTT pel Baix Empordà, Les Gavarres i l’Ardenya

10,00
40,00

El Baix Empordà. Llibre fotogràfic
FIRES ( en pavelló cobert )
Preu públic entrada fires
Lloguer espai, satand,per mòdul de 10 m2

5,00
633,76

FIRES (en pavelló cobert)

EUROS
5,00
653,40

Preu públic entrada fires
Lloguer espai, estand per mòdul de 10 m2
REPRODUCCIÓ I ÚS PÚBLIC DE DOCUMENTS DE FONS I COL·LECCIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL
CUSTODIATS PER L’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL I TERRACOTA MUSEU

1

2
3

Productes editorials:
. Interior
. Portada
. Contraportada
. Llibres text interior
. Llibres text portada
Premsa:
. Interior
. Portada
Productes audiovisuals (TV, ràdio):
. Programes culturals
. Informatius, concursos, documentals

EUROS
69,00 €
172,53 €
98,58 €
52,58 €
113,77 €
34,51 €
78,88 €
92,00 €
123,72 €
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4

5
6

7

Productes multimèdia:
. Interior
. Pantalla d’arrancada
. Altres
Publicitat:
. Fulletons, calendaris
. Premsa
Projeccions puntuals:
. Cinematogràfiques
. Fins a 10 diapositives

69,00 €
197,20 €
138,00 €
113,40 €
193,15 €
172,54 €
62,43 €

Altres usos:
. Articles de papereria (posters, postals, cromos, carpetes, etc.)
. Exposicions temporals amb finalitat comercial, samarretes, jocs

154,65 €
206,20 €

Estan subjectes a aquestes tarifes les utilitzacions privatives que tinguin caràcter comercial lucratiu i que comportin un ús
intensiu del document reproduït.
3.2.- TERRACOTTA MUSEU.
Preus de la visita pública i dels serveis complementaris
PREU DE LA VISITA PÚBLICA
EUROS
Tarifa individual
Tarifa reduïda
Tarifa visita obrador (amb guia i grups de 20 o més persones)
Tarifa combinada (visita museu i castell)
Tarifa per a visites extrahoràries (grups de 20 o més persones)
Taller de rakú (grups de 20 o menys persones)

3,00
2,50
3,50
5,00
10,00
160,00

GAUDIRAN D’ENTRADA GRATUÏTA:
Nens i nenes fins a 8 anys , excepte visites guiades
Donants i col·laboradors del Museu
Membres de l’Associació de Ceramistes
Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
Membres de l’Associació del MNACTEC
Membres de l’ICOM
Aturats/ades i família que en depengui econòmicament
Totes les persones visitants els dies 23 d’abril (Sant Jordi), 18 de maig (Dia Internacional del Museus), 15 d’agost ( Santa Maria,
festa major de la Bisbal) i 11 de setembre ( Diada Nacional)
LA TARIFA REDUÏDA S’APLICA A LES PERSONES SEGÜENTS:
Pensionistes
Nois i noies de 8 a 18 anys
Titulars del carnet jove
Titulars del carnet d’estudiant
Visites en grup (amb reserva prèvia i més de 20 persones)
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PREUS DE TALLERS PEDAGÒGICS :
Activitat TERRES CUITES (grups de 20 o més persones)

euros
Total activitat (per persona)................................................................. 12,00
Visita guiada Museu............................................................................... 2,50
Visita obrador.......................................................................................... 3,50
Taller de rakú........................................................................................... 6,00
PREUS DE BOTIGA, REPRODUCCIONS I SERVEIS TÈCNICS
. Objectes de botiga: amb caràcter general recàrrec del 100 % sobre el preu de compra.
. Fotocòpies: 0,3 €/unitat
. Còpies de fotografies: recàrrec del 50 % sobre el preu de cost de l’ampliació o digitalització. Si les fotografies o
reproduccions tenen finalitats lucratives o de difusió, el preu s’incrementa en 35 euros.
. La tarifa per serveis tècnics de recerca, documentació, assitència, assessorament i/o redacció : 30 euros/hora.
PUBLICACIONS
Catàleg : ”1944:Atuells caracterísitcs de la indústria terrissera”............................................................................................9,00 €
Catàleg : ”La terrissa : el procés”................................................................................................................................................9,00 €
Catàleg : ”Lluís Rico : L’esperit de la natura”..........................................................................................................................9,00 €
Catàleg : ”Enrajolats. La Bisbal (1839-1980)”............................................................................................................................9,00 €
Catàleg : ”Mundial”......................................................................................................................................................................6,00 €
Catàleg : “Exportacions”..............................................................................................................................................................6,00 €
Llibre : “Els forns tradicionals de ceràmica de la Bisbal”...................................................................................................12,00 €
Llibre : “La ceràmica de la Bisbal aplicada a l’arquitectura de Masó”.............................................................................12,00 €
Cartells exposicions temporals...................................................................................................................................................1,50 €
D’altres publicacions : el pvp proposat per l’editor o distribuïdor
4.- ESCOLA DE DIBUIX
CONCEPTE IMPORT
Matrícula –pagament a principi de cursAssistència:
- De 8 a 18 anys (4 h. setmana)
-A partir de 18 anys -Adults (4 h a la setmana)
Reducció per famílies nombroses:
. pel 2n. fill un 10 %
. pel 3r. fill i successius un 15 %

37€ empadronats
47€ NO empadronats
22 €/mes
25 €/mes

En cas que la demanda superi l’oferta de places, tindran prioritat :
1.- Els residents a La Bisbal
2.- Tenir germans al Centre
5.- AULA D’ADULTS
CONCEPTE
Alfabetització en llengua catalana
(cursos quadrimestrals)
Cursos d’informàtica (30 hores)
Cursos d’informàtica (10 hores)
Fotografia digital (24 hores)
Cursos intensius idiomes (24 hores)
Cursos d’idiomes

MATRÍCULA

MENSUALITAT

15 €
100 €
35 €
80 €
75 €
30 €

22 €
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Curs de Memòria

CONCEPTE

MATRÍCULA
30 €

Graduat en educació secundària

30 €

Proves d’accés a cicles formatius
de grau mitjà

30 €

Proves d’accés a cicles formatius
de grau superior
Proves d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys

30 €
30 €

MENSUALITAT
22 €
50 €
40 € (si estan exempts d’un o més àmbits)
50 €
40 € (exempció de l’ambit científic
tecnològic)
50 € (part comuna)
30 € (part específica)
50 € (part comuna)
30 € (part específica)

**** Aquelles persones que acreditin una situació socioeconòmica desfavorida ( beneficiaris de PIRMI, PNC, ... ) podran
gaudir de descomptes en la mensualitat de fins el 50%.
6.- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ
6.1.- Escola de Cobla Conrad Saló
Matrícula

42,00 empadronats
58,00 no empadronats

Preparatori 2 + instrument

36,00 /mes empadronats
39,00 /mes no empadronats

Elemental 1 i 2 + instrument cobla

41,00 /mes empadronats
44,00 /mes no empadronats

Elemental 3 i 4 + instrument cobla

48,00 /mes empadronats
52,00 /mes no empadronats

1r grau mig + instrument + cobla

50,00 /mes empadronats
55,00 /mes no empadronats

Instrument (fins a 18 anys)

48,00 /mes empadronats
52,00 /mes no empadronats

Instrument adult 1 h setmana
(a partir 18 anys)

93,00 /mes empadronats
100,00 / mes no empadronats

Lloguer instrument

12,00 /mes empadronats
13,00/mes no empadronats

6.2.- Aula de música
Matrícula	Empadronats
no empadronats

42,00
58,50

Sensibilització 1 i 2

empadronats
no empadronats

20,70
22,43

Iniciació

empadronats
no empadronats

20,70
22,43

Preparatori 1 i 2

empadronats
no empadronats

22,80
24,70

Elemental 1, 2, 3 i 4

empadronats
no empadronats

22,80
24,70

Grau mig

empadronats
no empadronats

26,40
28,60

Llenguatge musical adult

empadronats
no empadronats

30,00
32,50

Llenguatge modern

empadronats
no empadronats

30,00
32,50
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Instrument 1h (2 alumnes)

empadronats
no empadronats

46,26
50,12

Instrument 1/2h (individual)

empadronats
no empadronats

46,26
50,12

Instrument 1h (individual)

empadronats
no empadronats

92,52
100,23

Cant coral adults

empadronats
no empadronats

24,36
26,39

Conjunt instrumental (combos)

empadronats
no empadronats

10,80
11,70

Amb efectes del curs escolar 2012-2013, s’unifiquen els imports dels preus públics de l’Escola de Cobla i l’Aula de Música i a
partir d’aquesta data els preus seran:
Lloguer instrument Cobla

12,00 /mes empadronats
13,00/mes no empadronats

En cas que la demanda superi l’oferta de places tindran prioritat :
1. Els residents a la Bisbal
2. Tenir germans al centre
7.- MUSEU DE LA CERÀMICA
Venda de llibres, publicacions, preu per unitat, segons detall:
Catàleg 1944 “Atuells característics de la indústria terrissera”
Catàleg “La terrissa: el procés”
Lluís Rico: L’esperit de la natura
Catàleg “Enrajolats. La Bisbal (1839-1980)”
Catàleg “Mundial”
Catàleg “Exportacions”
Llibre “Els forns tradicionals de ceràmica de la Bisbal”
Llibre “La ceràmica de la Bisbal aplicada a l’arquitectura de Masó”

9,00
9,00
9,00
9,00
6,00
6,00
12,00
12,00

D’altres publicacions: el PVP proposat per l’editor o distribuïdor
8.- ÀREA DE CULTURA	
Venda de llibres, publicacions, preu per unitat segons detall:
La Bisbal en la història i el record
Còmic
Història del futbol a la Bisbal
La Principal de la Bisbal
Descoberta del massís de les Gavarres (llibre i vídeo)
Llibre
Vídeo
Coneguem el Baix Empordà
Les auditories ambientals: la conca del Daró
Poetes bisbalencs de la Renaixença
Un segle de vida bisbalenca III
Patrimoni Caramany

Preu
particular(€)
9,00
6,00
6,00
6,00
14,40
6,00
9,00
1,80
7,20
9,00
9,00
7,20

Preu a llibreria
(€)
7,20
4,80
4,80
4,80
12,00
4,80
7,80
6,00
7,20
7,20
6,00
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Teatre a la Bisbal
La Bisbal anys enrera IV
L’entorn de l’Aljama Jueva
El Monestir de Sant Miquel de Cruïlles
Guerra al Baix Empordà de l’època moderna (mitjans segle XII inici segle XVII)
Famílies marroquines i educació dels seus fills
Alimentació i abastament al Baix Empordà medieval
Les Escoles Menors de Belles Arts al Baix Empordà
L’exili del Baix Empordà al 1939
De Cuevas Bajas a la Bisbal d’Empordà

9,00
12,00
9,00
15,05
7,20
7,20
9,00
8,00
13,20
12,00

7,20
10,20
7,20
13,20
6,00
6,00
7,50
6,15
11,00
9,00

Euros

Impressions i venda de disquets i CD:
1 CD
1 full imprès

1,28 €
0,075 €

El servei de correu electrònic és gratuït
L’ordinador no es podrà utilitzar per una sola persona més de dues hores seguides en un mateix dia.
Els nens fins a 14 anys per connectar a INTERNET hauran d’anar acompanyats d’un adult
9.- SERVEIS DE RADIODIFUSIÓ
CONTRACTES
4 passades
5 passades
6 passades

1 mes (€)
0,73
0,71
0,69

Preu producció de la falca
Auditoria emissió
Durada de la falca:

2 mesos (€)
0,70
0,66
0,62

3 mesos (€)
0,67
0,64
0,61

9,25 €
3,10 €/ mes
30 segons

10.- SERVEIS PUBLICITARIS
Progama Festa Major
Butlletins, díptics, revistes i altres

De 100,00 a 400,00
De 60,10 a 300,00

11.- TALLERS A L’ESPAI JOVE
Edat
< 16 anys
Més de - 16 anys

Import
1,00 €/sessió
2,,00 €/sessió

12.- REALITZACIÓ DE TALLERS D’ESPAI JOVE
Grup-Concepte
PRE-ESCOLAR (3 a 5 anys)
INFANTIL matí o tarda
(6 a 11 anys) matí o tarda
JOVES
(12 a 16 anys)

Juliol
160,00
160,00
300,00

Agost (de l’1 al 8)
65,00
65,00
110,00

juliol i agost
200,00
200,00
400,00

160,00

65,00

200,00
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13.- PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS
Concepte
Utilització del camió, per hora
Preu hora- oficial
Preu hora- peó
Desbroçar per hora
Màquina de netejar per hora
El cost de l’abocador es repercutirà integrament

Euros
33,35
24,00
20,00
25,80
31,00

Per recollida d’animals salvatges urbans:
- Brigada específica (1 hora mínim)
- Per desplaçament
Per recollida d’un animal extraviat a la via pública
( 1ª i 2ª recollida) no festiu
( 3ª i successives )no festiu
( 1ª i 2ª recollida) festiu
( 3ª i successives ) festiu

31,00
10,30
37,00
74,00
44,00
88,00

14.- PREU PÚBLIC PER ÚS DE LA DEIXALLERIA PELS TITULARS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Tipus de residu
Voluminosos
(mobles,trastos vells i fustes)
Pneumàtics de turisme
Pneumàtics de vehicles pesats
Matalassos
Runa

Unitat de mesura
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta gran (6 m³)
Unitat
Unitat
Unitat
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)

Envasos de residus especials
Vidre pla o laminat
Pastosos (pintures,vernissos,etc.)
Dissolvents (líquids de cotxe, neteja, bricolatge, etc.)
Aerosols buits
Aerosols plens

Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta (6 m³)
Litre
Unitat
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

Tòners d’impressora i de fotocopiadora

Kg.

Fluorescents

Unitat

Poda
Envasos comercials

Cost unitat
11,34 €/ m³
3,40 €/unitat
4,50 €/unitat
13,60 €/unitat
Runa neta: 10,20 €/ m³)
Runa bruta: 20,41 €/ m³)
Runa molt bruta: 34,00 €/ m³)
11,34 €/ m³
11,34 €/ m³
0,040 €/litre
1,13 €/unitat
1,41 €/Kg.
1,05 €/Kg.
1,74 €/Kg.
3,55 €/Kg.
Buits: 0,39 €/Kg.
Plens: 3,55 €/Kg.
0,82 €/unitat

15.- UTILITZACIÓ BÀSCULA DEIXALLERIA
Per cada pesada............................................................ 2,00 €
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener de 2012 i
conti¬nuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
La Bisbal d’Empordà, 27 de desembre de 2011
Òscar Aparicio Pedrosa
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

