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Núm. 10315
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, fa públic que contra l’acord d’aprovació inicial de
les modificacions de les ordenances, adoptat pel Ple en sessió ordinària el 25 de setembre de 2018, publicat al BOP núm. 195,
de 9 d’octubre de 2018, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació, per la qual cosa s’entén elevat a definitiu, publicant-se,
tot seguit, el seu contigut íntegre, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva
publicació al Butlletí oficial de la província de Girona, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pugui interposar recurs
de reposició dins el termini d’un mes a comptar des de la publicació, o qualsevol altre que consideri adient.
La Tallada d’Empordà, 23 de novembre de 2018
Josep Ferrer Vilavella
Alcalde

ANNEX:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES
FONAMENT LEGAL.
Article 1.1 Únic.De conformitat amb el que disposa l’article 72 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fixa el tipus de gravamen aplicable en aquest municipi.
Article 2. 1. Tipus de gravamen
2.1.1 Béns de naturalesa urbana.— El tipus de gravamen de l’Impost sobre els béns immobles de naturalesa urbana es fixa en:
Únic. Tipus de gravamen general 0,57 per 100.
2.1.2 Béns de naturalesa rústica.— El tipus de gravamen de l’Impost sobre els béns immobles de naturalesa rústica es fixa en:
0,70 per 100.
Article. 3. 1. Exempcions.Estaran exempts els béns detallats en l’article 62 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sempre i quan reuneixin les condicions que s’hi especifiquen o que estableixin en les
seves disposicions complementàries.

Gaudiran d’una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles que tinguin ús exclusiu
d’habitatge, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol durant els
cinc períodes impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents:
− Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
− Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent.
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− Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.
− Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació.
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de desembre de l’exercici anterior, juntament amb el
certificat d’homologació de la instal·lació. No caldrà renovar anualment aquesta sol·licitud.
Article 5.1. Competència.La concessió i denegació d’exempcions o bonificacions correspon a l’òrgan competent de l’Ajuntament, si no s’ha delegat la
gestió de l’Impost en una entitat supramunicipal.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 5 articles, va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
FONAMENT LEGAL.
Article únic. Únic.- De conformitat amb allò que estableix l’article 86 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals, s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de
ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
COEFICIENT DE PONDERACIÓ.
Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre:
Import net de la xifra de negocis en €
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins 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

VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta d’1 article únic, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
		
Vist i Plau,
		L’alcalde				La secretària
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
FONAMENT LEGAL.
Article 1. Únic.- Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix d’acord amb allò que estableix l’article 95 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TARIFES I QUOTA TRIBUTÀRIA.
Article 2. Únic.- L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Potència i classe de vehicle					

Quota: Euros

A) Turismes:
De menys de 8 cavalls Fiscals......................................................................
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals.......................................................................
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals.....................................................................
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals.....................................................................
De 20 cavalls fiscals en endavant ...............................................................

17,35
46,86
98,91
123,19
154

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

114,53
163,13
203,9

C) Camions:
De menys de 1.000 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..............................................................

58,13
114,53
162,97
203,91

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals.....................................................................
De 16 a 25 cavalls fiscals...............................................................................
De més de 25 cavalls fiscals.........................................................................

29,16
45,82
137,45

E) Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1.000 i més de 750 kg de càrrega útil..................................
29,16
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil..............................................................
45,82
De més de 2.999 kg de càrrega útil.............................................................
137,45
F) Altres vehicles:
Ciclomotors....................................................................................................
Motocicletes fins 125 c.c...............................................................................
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c...................................................
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c...................................................
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c................................................
Motocicletes de més de 1.000 c.c..................................................................

7,29
7,29
12,49
25
49,98
99,96

BENEFICIS FISCALS
Article 3. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Les exempcions que afecten aquest impost es substanciaran de conformitat amb allò que preveu l’article 93 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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2.	Estaran exempts d’aquest impost:
a. Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat
ciutadana.
b. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera
acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en
la seva extensió i grau.
c. Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris o membres amb estatus
diplomàtic.
d.	Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.
e. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, o al trasllat de ferits o malalts.
f.	Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat
superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb
defecte o incapacitat físics.
g.	Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es
mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu
transport. A aquests efectes es considera persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual
o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat de la
minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a 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 es
destinarà al seu transport. La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de conformitat
amb el que preveu la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més
d’un vehicle simultàniament.
h.	Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que
tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.
i.	Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
Article 4. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’import quan reuneixin qualsevol de les següents característiques:
a. Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals(híbrids)
b. Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o
derivats d’olis vegetals i acreditin d’acord amb les característiques del motor que no poden utilitzar un carburant
contaminant.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de ésser sol·licitada abans de la fermesa del tribut. En cas de presentar-se
amb posterioritat a aquesta data es tindrà en compte per a l’exercici següent.
Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de demanar la seva concessió i presentar juntament amb la sol·licitud,
la fitxa de característiques del vehicle on quedi constància de tals extrems.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 4 articles, va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
		
Vist i Plau,
		L’alcalde			La secretària
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
FONAMENT LEGAL.
Article 1. Únic.- De conformitat amb allò que estableix l’article 100, del Text refós la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
FET IMPOSABLE.
Article 2. Fet Imposable.- L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable del qual
està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi
l’obtenció de la corresponent llicència municipal d’obres o, en general urbanística, encara que no se n’hagin obtingut, sempre
i quan el seu atorgament correspongui a l’Ajuntament.
BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITAMENT.
Article 3.1. Base imposable.- La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació
o obra.
2. Quota.- La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. Tipus de Gravamen.- El tipus de gravamen serà el 3,50 per 100.
4. Meritament.- L’impost merita en el moment de l’inici de la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut
la corresponent llicència.
Allà on s’estiguin realitzant obres serà obligatòria la col·locació del cartell acreditatiu d’estar en possessió de la llicència
d’obres municipal corresponent.
La col·locació d’aquest haurà de ser en un lloc visible, preferiblement a l’entrada de la finca en obres.
La no col·locació del cartell podrà suposar una sanció de fins a 400 euros.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 3 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
FONAMENT LEGAL.
Article.1. Únic.- De conformitat amb l’establert a l’article 59.2, del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
FET IMPOSABLE.
Article. 2. 1. Constitueix el fet imposable d’aquest impost l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa
urbana i es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos per qualsevol títol o de la
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constitució o transmissió de qualsevol dret de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referents terrenys.
2. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimenten els terrenys que tinguin la consideració de rústics
a efectes de l’Impost sobre béns immobles. D’acord amb això, hi està subjecte l’increment de valor que experimenten els
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a efectes de l’esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència
de que estiguin o no contemplats com a tal en el Cadastre o en el seu padró. A els efectes d’aquest impost, estarà igualment
subjecte al mateix l’increment de valor que experimenten els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de
característiques especials a efectes de l’Impost sobre béns Immobles.
3. No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades per els cònjuges a la societat
conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en
pagament als seus havers comuns.
4. Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels
fills, com a conseqüència del compliment de sentencies en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin
sigui el règim econòmic matrimonial.
FONAMENT LEGAL.
Article. 3. Únic.- De conformitat amb allò determinat per l’article 59.2, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regulen les exempcions a les quals se sotmet aquest impost.
EXEMPCIONS.
Article. 4. 1. Estaran exemptes d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels següents
actes:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dintre el perímetre delimitat com conjunt històric artístic, o hagin estat declarats
individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació
en dits immobles.
2. Així mateix, estaran exemptes d’aquest impost els corresponents increments de valor quan l’obligació de satisfer-ne aquell
recau sobre les següents persones o entitats:
a) L’Estat, les Comunitats autònomes i les entitats locals, a les que pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de
l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats autònomes i les esmentades entitats locals.
b) El municipi de la imposició i d’altres entitats locals integrades o en les que s’integra dit municipi, així com les seves
respectives entitats de dret públic d’ anàleg caràcter als Organismes autònoms de l’Estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfic-docent.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
de Ordenació i Supervisió de les assegurances privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte a els terrenys afectes a les mateixes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats que el seu favor s’hagi reconegut la exempció en tractats o convenis internacionals.
SUBJECTES PASSIUS.
Article. 5. 1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
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a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals o de gaudi limitatius del domini a títol
lucratiu, l’adquirent del terreny o la persona que al seu favor es constitueix o transmet el dret real del que es tracta.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals o de gaudi limitatius del domini a títol
onerós, el transmitent del terreny o la persona que constitueix o transmet el dret real del que es tracta.
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que adquireixi el terreny o que el seu favor es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracta, quan el contribuent
sigui una persona física no resident a Espanya.
En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2n del RDL 6/2012, de 9 de març, de
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament de la seva vivenda
prevista en l’apartat 3r de l’annex de l’ esmentada norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent
l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’ import de les obligacions tributaries
satisfetes.
BASE IMPOSABLE, QUOTA I TIPUS DE GRAVAMEN.
Article. 6.1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys, posat de manifest en
el moment de l’import i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.
A afectes de la determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor del terreny en el moment de l’import,
d’acord amb allò previst en els apartats 2 i 3 d’aquest article, i el percentatge que correspongui en funció d’allò previst en el
seu apartat 4.
2. El valor del terreny en el moment de l’import resultarà d’allò establert en les següents regles:
a) En les transmissions de terrenys, el valor dels mateixos en el moment de l’import serà el que tinguin determinat en
l’esmentat moment a efectes de l’Impost sobre béns immobles.
No obstant, quan dit valor sigui conseqüència de una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament
aprovades amb posterioritat a la aprovació de l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost
d’acord amb el mateix. En aquests casos, a la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada s’hagi obtingut
conforme els procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin, referit a la data de l’import. Quan aquesta data no
coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
correspongui, establerts a tal efecte a les Lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Quan el terreny, àdhuc sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de
meritament de l’impost no tingui determinat el seu valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit
valor cadastral sigui determinat, referint dit valor al moment de l’import.
b) A la constitució i transmissió de drets reals de gaudir limitatius del domini, els percentatges anuals continguts a l’apartat
4 d’aquest article, s’aplicarà sobre la part del valor definit en la lletra anterior que representen, respecte del mateix, el valor
dels referits drets calculat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’Impost sobre transmissions patrimonials
i Actes jurídics documentats.
c) A la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la
construcció sota terra sense implicar l’existència d’un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts a l’apartat
4 d’aquest article s’aplicarà sobre la part del valor definit en al paràgraf a) que representen, respecte del mateix, el mòdul
de proporcionalitat fixada en l’escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la
superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes
aquelles.
d) En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts a l’apartat 4 d’aquest article s’aplicarà sobre
la part del preu just que correspongui al valor del terreny, tret que el valor definit en al paràgraf a) de l’apartat 2 anterior fos
inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
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3. Sobre el valor del terreny en el moment del meritament, derivat del que es disposa en els apartats 2 i 3 anteriors, s’aplicaran
els següents percentatges anuals:
a) Període de un fins a cinc anys:
b) Període de fins a deu anys:
c) Període de fins a quinze anys:
d) Període de fins a vint anys:

2,9
2,6
2,3
2,2

Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:
1.ª L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost es determinarà d’acord amb el percentatge anual fixat per
l’ajuntament per el període que comprengui el nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest dit increment.
2.ª El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de l’import serà el resultant de multiplicar el percentatge
anual aplicable a cada cas concret per el número d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest l’increment del valor.
3.ª Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta conforme a la regla 1.ª i per determinar el número
d’anys per els que s’ha de multiplicar dit percentatge anual conforme a la regla 2.ª, només es consideraran els anys complerts
que integren el període de posada de manifest de l’increment de valor, sense que a tals efectes puguin considerar-se les
fraccions d’anys de dit període.
Article.7. 1. Es fixa el tipus de gravàmen en el 20 per cent.
2. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
FONAMENT LEGAL.
Article.8. Únic.- D’acord amb el que estableix l’article 108.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regulen les bonificacions a les quals se sotmet aquest impost.
BONIFICACIONS.
Article.9 Únic.- S’estableix una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en
la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor
dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.
FONAMENT LEGAL.
Article. 10. Únic.- D’acord amb el que determina l’article 110 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’establiran les següents normes per la gestió d’aquest impost:
GESTIÓ.
Article. 11.1. Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant l’ajuntament corresponent la declaració mitjançant el
model normalitzat, en el seu cas, predeterminat pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal del Baix Empordà.
2. Dita declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar des de la data en què es produeixi el
meritament de l’impost.
a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte
passiu.
3. A la declaració s’acompanyarà el document en el què consten els actes o contractes que originen la imposició.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
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APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 11 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 20.4.t de la Llei 2/2004,que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució i subministrament d’aigua.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets
de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions 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
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 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i
subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i
locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.
Article 4. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran Exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius
hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, per a equilibri econòmic del servei municipal d’aigua potable, són
les següents:
Tarifa primera.- Subministrament Aigua.
Mínim de consum facturable:
Tarifes de subministrament
Fins a 10m3/uc/mes
Excés de 10m3/uc/mes
Conservació d’escomeses i comptadors:
Tarifa per fuïtes

10 m3/uc/mes
0,4616 €/m3
1,1653 €/m3
0,5522 €/ab/mes
0,36 €/m3
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Tarifa Segona. Comptadors, connexions i d’altres:
CONCEPTE
Escomesa per comptador d’aigua domiciliària
Escomesa de DN 32 comptador 13
Escomesa de DN 32 comptador 20
Escomesa de DN 40 comptador 25
Escomesa de DN 50 comptador 30
Escomesa de DN 63 comptador 40
Drets de connexió a la xarxa d’aigua potable
Alta provisional per obres

IMPORT
150,00 €
673,45 €
686,63 €
919,07 €
1.246,75 €
1.724,09 €
400,00 €
150,00 €

A les quotes resultants de l’aplicació dels paràmetres contemplats en aquest article, en el seu cas, s’afegirà l’Impost sobre el
valor afegit, i els cànons, tarifes i d’altres conceptes que, en el seu cas, es determinin, d’acord amb el que en cada moment
estableixi la legislació vigent.
Article 7. Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es
formuli la sol·licitud.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es sol·licita la
prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació.
La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en la tarifa
primera es contenen.
La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals
s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina municipal.
El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona quinzena del mes natural següent
al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre.
Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts per subministrament
d’aigua regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta l’Acreditament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
Article 9. Notificacions de les taxes
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.
En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de practicar la notificació col·lectiva
exigida per l’article 24 del RD939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament General de Recaptació, es procedirà del
mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
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
així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per consum successius, s’acreditaran.
Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament el cens de
contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener.
De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot obtenir informació personal,
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escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa.
Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de l’Ordenança General.
En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït d’un abonat domèstic, de difícil detecció, no atribuïble a
la negligència del client, i sempre i quan el client acrediti la fuita mitjançant un certificat emès prèviament a la reparació de la
fuita, per l’ instal·lador homologat municipal ( telèfon avaries 671 33 44 32) s’ aplicarà en la factura corresponent les mesures
reductores previstes en aquesta ordenança, consistents en facturar el consum que s’estima que correspon a la fuita a un preu
especial determinat en l’aprovació de les tarifes.
Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop, en un període de dos
anys.
Disposició final
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària
celebrada el 25 de setembre de 2018.
L’Alcalde,

La Secretària-Interventora,

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DEL CLAVEGUERAM I
DE LA DEPURACIÓ I TRACTAMENT DELS SEUS RESIDUS
FONAMENT LEGAL.
Article 1.1. De conformitat amb allò que estableix l’article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per a la prestació del servei de manteniment i neteja del
clavegueram i de la depuració dels seus residus.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicables, en aquest municipi, a la taxa per a la
prestació del servei de manteniment i neteja del clavegueram i de les depuradores i residus del clavegueram.
FET IMPOSABLE.
Article 2. 1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa les activitats tècniques i jurídico administratives de competència local
desenvolupades per raó del manteniment i neteja de les depuradores de residus i del clavegueram. La prestació del servei
gravat per aquesta taxa serà entès en la seva globalitat, incloent-hi la recepció i anàlisi dels residus.
2. Als efectes previstos per l’article 4 d’aquesta ordenança, s’entendrà que es produeix, per cada activitat, tants fets imposables
com connexions al clavegueram hi hagi.
3. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta, es refereix o beneficia de forma particular al subjecte passiu quan l’immoble
d’aquest estigui connectat a la xarxa de clavegueram d’aquest municipi.
SUBJECTES PASSIUS.
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Article 3. 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges en que el servei es realitzi, bé sigui a
títol de propietari 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.
RESPONSABLES.
Article 4. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què
es refereixen el articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
EXEMPCIONS.
Article 5. Únic.- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte local, que
estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que
corresponguin al salari mínim interprofessional.
TARIFES.
Article 4. Únic.- La quota de les taxes regulades en aquesta ordenança serà la següent:
Prestació del servei de clavegueram, per usuari d’habitatge/local
Drets de connexió a la xarxa de clavegueram

25,00€/ANY
400,00 €

INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 5. Únic.- 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 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 5 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
		
Vist i Plau,
		L’alcalde				La secretària

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 1. FONAMENT LEGAL.
Únic.- 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 la conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei
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reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig, aquest Ajuntament estableix la
taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’assentin al que disposa
l’article 58 de l’esmentat Text refós.
Article 2. FET IMPOSABLE.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida d’escombraries i residus
sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques i de serveis.
2. També esdevindrà fet imposable d’aquesta taxa el transport, abocament i eliminació dels materials, objectes i substàncies
previstes en els apartats número 1 i 3 d’aquest article.
3. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o
els detritus que produeixen de la neteja normal de locals o 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.
4.- No està subjecte a la taxa de prestació de caràcter voluntari i a instància de part dels serveis següents:
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d’obres.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges en que el servei es realitzi, bé sigui a títol
de propietari 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.
3. Sense perjudici del disposat en els apartats anteriors d’aquest article, es determinaran els subjectes passius mitjançant
l’elaboració, ampliació i rectificació del corresponent Padró municipal d’escombraries.
Article 4. RESPONSABLES.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen el articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de17 de
desembre, general tributària.
Article 5. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR I MERITACIÓ
Neix amb la prestació del servei per tenir caràcter de recepció obligatòria i general en profit de la higiene i salubritat
pública de la població i en virtut de l’ordenança governativa local, entenent-se utilitzat pels titulars d’habitatges existents a la
zona que cobreix l’organització del servei municipal.
A tal efecte es considerarà que la prestació del servei d’escombraries domiciliàries s’inicia:
1.Per als abonats al servei d’aigua, simultàniament amb la contractació del servei.
2.Per als que no es puguin connectar al servei d’aigua, amb la sol·licitud de la llicència de primera ocupació.
3.Excepcionalment, en els supòsits de declaració d’alta de la persona interessada o d’inspecció d’ofici, meritarà des del
moment en que es tingui constància de la prestació del servei.
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El període impositiu és l’any natural. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu.
Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloses les modificacions de titularitat, tindran efectivitat en
l’any següent al que tingueren lloc.
Article 6. EXEMPCIONS.
Únic.- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte local, que estiguin
inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que
corresponguin al salari mínim interprofessional.
Article 7.QUOTA TRIBUTÀRIA.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles i de la categoria del lloc, i una quantitat variable en funció de la superfície del local com a indicador del
volum d’escombraries i altres deixalles assimilables generades.
2. A aquest efecte, s’aplicarà el següent quadre de tarifes anuals:
Tarifa per domicilis i garatges, quota anual irreductible
Euros
1. Propietaris o arrendataris d’habitatges, per cada un
105,00 €
2. Propietaris o usuaris de garatges, magatzems o trasters que integren una unitat cadastral independent, per cada
30,00 €
un (no afectes a activitat). Exempts els trasters de menys de 4m2, tot i que formin unitat cadastral independent.
Tarifes per activitats econòmiques
1) Locals comercials:
1.1 Locals comercials i professionals no tarifats específicament
350,00 €
1.2 Locals industrials i magatzems no tarifats específicament
350,00 €
Establiments dedicats a la venda de diaris, revistes, productes alimentaris com ara pa, pastisseria, xurreria, xocolateria,
gelats o ambdós, queviures amb general, queviures i llegums cuits, xarcuteria, rostidoria, peixateria, carnisseria, verdures
i fruites, ultramarins, conserves i pesca salada, precuinats o menjars preparats, pizzeries (per emportar) , mels i similars:
a) Locals fins a 80 m2, de superfície d’atenció al públic
250,00 €
b) Locals de més de 80m2 fins a 100 m2 de superfície d’atenció al públic
350,00 €
c) Locals de més de 100 m2, de superfície d’atenció al públic
465,00 €
2) Indústries i tallers
2.1 Fins a 100 m2 de superfície útil
300,00 €
2.2 De 100 a 500 m2 de superfície útil
350,00 €
2.3 De més de 500 m2 de superfície útil
465,00 €
3) Restaurants i bars
3.1 Restaurants
540,00 €
3.2 Bars
420,00 €
4) Hotels, residències, pensions, turisme rural, habitatges d’ús turístic i similars
4.1.Hotels, residències i pensions:
a . Una quota irreductible fins a 10 habitacions
300,00 €
b. Una quota complementària per habitació, a partir de l’11a habitació
25,00 €
4.2. Cases rurals, per cada apartament o vivenda
110,00 €
4.3. Habitatge d’ús turístic
300,00 €
5) Granges
5.1 Granges de bestiar fins a 2000 m2 de superficie
195,00 €
5.2 Granges de bestiar de més de 2000 m2 de superfície
300,00 €
6) Altres
6.1 Activitats agrícoles i segadores o vinculades
195,00 €
6.2 Bugaderies, tintoreries, planxats i costura.
350,00 €
6.3 Constructors, jardiners, fusters col·locadors, lampistes i similars.
250,00 €
6.4 Estacions experimentals
400,00 €
6.5 Empreses d’excavacions, tractament àrids o similars
250,00 €
7) Aparcaments, garatges i caravannings
7.1 De menys de 20 places
125,00 €
7.2 De 21 a 40 places
300,00 €
7.3 De més de 40 places
410,00 €
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(*) En les activitats es computarà com a superfície de l’activitat la superfície útil (atenció al públic i espais per elaboració del
producte) del local més la superfície que tingui concedida mitjançant llicència per ocupació de via pública.
Nota a les tarifes:
-Quan una activitat es desenvolupi en el domicili del subjecte, es pagarà la taxa de recollida d’escombraries de l‘habitatge i la
de l‘activitat que correspongui. Si existís més de una activitat en el mateix domicili, es bonificarà cadascuna d’elles un 25%
- Quan un local comercial desenvolupi més d’una activitat: L’activitat principal se li computarà el 100% de la tarifa de taxa i
a l’activitat o activitats complementàries es comptabilitzaran al 25 %.
3. En tot cas, es repercutirà en la taxa el cost dels contenidors demanats pels particulars per al seu propi ús.
Article 8. BONIFICACIONS
No s’aplicaran Exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius
hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 9. ACREDITAMENT.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà
iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en
els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de l’any natural i el període
impositiu comprendrà l’any natural.
3.La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i baixes.
Article 10. DECLARACIÓ I INGRÉS.
1. Dins 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 inscripció d’alta corresponent i ingressaran,
simultàniament, la quota anual.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en que s’hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula. No obstant, i a sol·licitud del
subjecte passiu, el pagament de les quotes podrà fraccionar-se en dos pagaments, d’acord amb el calendari que anualment
aprova l’ajuntament a proposta del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Article 11. INFRACCIONS I SANCIONS.
Únic.- 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 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 11 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
Vist i Plau,
L’alcalde				La secretària
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
FONAMENT LEGAL
Article 1. 1. La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara dels articles 4.1.b) i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables, en aquest municipi, a les Taxes per la
prestació de Serveis de competència municipal no regulats amb caràcter específic en les altres Ordenances Fiscals, d’acord
amb allò previst pels articles 20 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb allò previst amb caràcter general per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics.
FET IMPOSABLE
Article 2. 1. Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes les activitats jurídico-administratives de competència local
desenvolupades per raó de:
A) L’expedició, a instància de part, de tota mena de documents administratius de què entengui l’administració o les autoritats
municipals.
B) L’atorgament de llicències urbanístiques en compliment de les prescripcions del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol,
i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la resta
de la vigent normativa urbanística.
C) L’atorgament de llicències i autoritzacions ambientals, d’obertura d’establiments i de posada en funcionament previstes per
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, pel Reglament general de desplegament
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, aprovat per Decret 136/1999, de 18
de maig, i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com
la resta de la vigent normativa ambiental.
2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta, es refereix o beneficia de forma particular al subjecte passiu quan sigui
motivada directament o indirecta per ell mateix o per què les seves actuacions o omissions obliguin a l’Ajuntament, encara
que no s’hagi sol·licitat expressament per l’interessat.
3. No estaran subjectes a taxa les activitats jurídico administratives derivades de la tramitació de documents i expedients
necessaris per al compliment de les obligacions fiscals, les consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos
indeguts, les resolucions de recursos administratius ni les que es financin mitjançant l’aplicació de preus públics municipals.
SUBJECTE PASSIU.
Article 3. 1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i els ens a què es refereix
l’article 36 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats per les
activitats jurídico administratives de competència local enumerades a l’article 2.1.
2. En el cas de les activitats jurídico administratives que beneficiïn o efectuïn els ocupants de vivendes, locals o instal·lacions,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles, els quals podran repercutir la taxa sobre els
beneficiaris, si s’escaigués.
RESPONSABLES TRIBUTARIS.
Article 4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o les jurídiques a
què fan referència els articles 42 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i entitats en general i els síndics, interventors o liquidadors
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de fallides, concursos, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, General
Tributària.
EXEMPCIONS.
Article 5. Únic.- Sense perjudici del que estableix l’article 24 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, no s’admetran exempcions, reduccions ni bonificacions llevat d’aquelles a
favor de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals com a conseqüència de l’aplicació
de les lleis que les contemplin.
BASE IMPOSABLE.
Article 6. Únic.- Serà, com a màxim, el cost real o previsible de l’activitat jurídico administrativa, considerada en la seva
globalitat.
QUOTA.
Article 7. 1. A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional se’ls aplicarà
quota zero.
2. Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que constitueixen el fet imposable seran
les següents:
Expedients relacionats amb activitats classificades, reglamentades o ambientals.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:
Annex I.- Autorització...........................................................
Annex II.- Llicència ambiental.............................................
Annex III.- Annex III Règim comunicació..........................

2.000,00 €
900,00 €
150,00 €

b) Els expedients administratius instruïts per al canvi d’activitat en un mateix espai o local tributaran d’acord amb allò previst
per la lletra a) d’aquest apartat.
c) La tramitació d’expedients de revisió de llicències ambientals, de posada en funcionament i d’obertura d’establiments
corresponents a les activitats previstes en les lletra a) d’aquest apartat, tributarà el 55%.
d) La tramitació d’expedients per a l’atorgament de llicències d’ampliació d’activitats ambientals, de posada en funcionament
i d’obertura d’establiments corresponents a les activitats previstes en la lletra a) d’aquest apartat, tributarà el 50 per cent de
les tarifes previstes en les esmentades lletres.
e) La tramitació d’expedients de canvis de titularitat i de transmissió de llicències ambientals, de posada en funcionament
i d’obertura d’establiments corresponents a les activitats previstes en la lletra a) d’aquest apartat, meritarà la taxa de 100,00
euros.
f) Altra documentació relacionada amb activitats i expedients d’activitats ambientals.
Informes tècnics i certificacions de secretaria
Inspecció obertura activitats en règim de comunicació

50,00 €
100,00€

Expedients relacionats amb el planejament urbanístic, la gestió urbanística i la intervenció de l’activitat urbanística dels
administrats.
a) Tramitació d’instruments urbanístics i projectes d’urbanització a instància d’interessat.
a) Plans Generals d’Ordenació Municipal, Normes Subsidiàries de planejament i Plans Parcials
b) Altres instruments de planejament derivat i projectes d’urbanització
c) Instruments de gestió urbanística

580,00 €
370,00 €
290,00 €
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b) Tramitació d’expedients per a l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altra documentació administrativa urbanística.
a) Llicències urbanístiques i pròrrogues amb pressupost fins a 5.000 €
b) Llicències urbanístiques i pròrrogues amb pressupost entre 5.000/15.000 €
c) Llicències urbanístiques i pròrrogues amb pressupost de més de 15.000 €
d) Llicències de parcel·lació, segregació i divisió horitzontal
e) Moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, de l’extracció
d’àrids i l’explotació de pedreres, de l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge, i de les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl. Per metre cúbic
f) Certificacions d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat urbanística
g) Informes tècnics i certificacions de secretaria
h) Inspecció final obra major lligada a la primera ocupació
i) Inspeccions urbanístiques
j) Fiança obres menors de 100.000 € (si generen runa)
k) Fiança llicències d’obres entre 100.000 i 200.000 €
l) Fiança llicència d’obres superiors a 200.000 €
A)	Altra documentació administrativa.
Certificacions d’empadronament, convivència
Certificació cadastral
Expedició títols nínxols
Expedició títols columbaris
Certificats de béns
Servei d’identificació d’animals perduts
Tramitació expedient de matrimoni civil
Compulsa o autènticament de documents:
a) 1 pàgina
b)
2 pàgines
c)
De 3 a 5 pàgines
d) A partir de la 6a pàgina ( per pàgina)

40,00 €
60,00
110,00 €
100,00 €
0,20 €/m3
70,00 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
300,00 €

1,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
25,00 €
35,00 €
150,00 €
2,00 €
4,00 €
5,00 €
0,50 €

MERITAMENT.
Article 8. 1. La taxa merita en el moment en què s’inicia, d’ofici o a instància de part, la realització de l’activitat jurídico
administrativa que constitueixi el fet imposable.
2. L’inici de l’activitat jurídico administrativa, que afecti o es reflecteixi singularment a un subjecte passiu meritarà la taxa
corresponent, encara que el fet imposable es realitzi posteriorment.
3. A aquests efectes i en els supòsits de sol·licitud expressa, s’entendrà iniciada l’activitat jurídico administrativa en la data de
presentació de la sol·licitud.
4. En qualsevol altre supòsit, l’inici de l’activitat serà la declaració de procedir d’ofici per part de l’òrgan administratiu.
5. En la liquidació del tribut es repercutiran els costos addicionals que la tramitació administrativa hagi pogut causar com ara
despeses de publicació o d’altres tributs o preus exigits per altres organismes o persones físiques o jurídiques.
GESTIÓ.
Article 9. 1. Les quotes resultants de les respectives liquidacions hauran d’ingressar-se en la Tresoreria Municipal en el
moment de la presentació de la sol·licitud que iniciï l’actuació administrativa.
2. En els supòsits d’actuació d’ofici la liquidació es realitzarà una vegada s’hagi notificat al subjecte passiu la declaració de
l’inici de l’actuació administrativa.
3. Les taxes de cobrament periòdic es gestionaran mitjançant llistes o padrons cobratoris i pel sistema de rebut en la forma que
disposa la Llei General Tributària i les altres disposicions que siguin d’aplicació.
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RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ.
Article 10. Únic.- La inspecció i la recaptació de les taxes serà competència de l’Ajuntament i es realitzarà d’acord amb el que
preveu la Llei General Tributària i les altres disposicions que siguin d’aplicació.
INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 11. Únic.- Es procedirà d’acord amb el que disposa la Llei General Tributària i les disposicions amb rang de Llei, que
siguin d’aplicació.
REMISSIÓ NORMATIVA.
Article 12. Únic. En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció Tributària, si existís, la Llei General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 12 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
		
Vist i Plau,
		L’alcalde				La secretària

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
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 i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a
prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui
utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals,
amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat,
telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el
domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de
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la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries
per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de
telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació
de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per
a prestar els serveis de telefonia mòbil.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general
o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores
dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de
serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin serveis, o explotin una
xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan
subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats
anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a
la sanció.
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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.
Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes
per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca
de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin realitzat les gestions
necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la
qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la
xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes
alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent
imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats
efectuats en el Municipi.
Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte
de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució
dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de
l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del
subministrament o servei.
Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
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.
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5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no
cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles amb
altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament
especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici,
inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici
de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència
o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat
l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, la meritació
de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà
la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del
trimestre corresponent així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a
cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons
detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2
d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà
ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar
la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la
identificació de l’ empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model
TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 164

Núm. 234 – 7 de desembre de 2018

recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Girona, les
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives
dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al que preveu la normativa
vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals,
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva
la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en
aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
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. – 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.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 9 articles, i una disposició addicional va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió
plenària celebrada el 25 de setembre de 2018.
		
Vist i Plau,
		L’alcaldessa				La Secretària Interventora acctal.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 165

Núm. 234 – 7 de desembre de 2018

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA PEL SERVEI D’ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER
A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA, I UTILITZACIÓ DE VIA
PÚBLICA
FONAMENT LEGAL.
Article 1. A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres, places públiques, zones públiques, espais públics,
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i ocupació de terrenys d’ús públic que es regirà per la present Ordenança fiscal.
FET IMPOSABLE.
Article 2. Únic.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de
les voreres, places públiques, zones públiques, espais públics, descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i ocupació de
terrenys d’ús públic especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
SUBJECTES PASSIUS.
Article 3. 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 36 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de
l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres places públiques, zones públiques, espais públics i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i
locals a que donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
RESPONSABLES.
Article 4. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció
tributària o que col·laborin a cometre-la.
Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35 i següents de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions
de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la incumbència per al compliment de les obligacions
tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst per la Llei General Tributària.
Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials
en 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, podrà sol·licitar de
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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.
BENEFICIS FISCALS.
Article 5. 1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta ordenança, sempre que siguin necessaris per
als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2.- No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
QUOTA TRIBUTÀRIA.
Article 6. La quantia anual de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa primera. Entrades de vehicles a través de les voreres, places públiques, zones públiques, i espais públics.
Amb plaça de gual:
Per cada concessió de gual d’ús individual
Per cada concessió de gual d’ús col·lectiu

20,00 €
35,00 €

A part de la taxa anual, l’usuari haurà de pagar les despeses per a l’adquisició i registre de la placa, que s’haurà de tramitar
a l’ajuntament.
Tarifa segona. Reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega especials, i ocupació de terrenys d’ús públic:
					
1.- Ocupació de via pública amb contenidors, bastides i similars, per m2 o fracció i dia (màxim 6 euros dia)
2.- Instal·lació a la via pública de rètols publicitaris o indicatius d’establiments o locals comercials
3.- Ocupació diària de via pública per parades de festes i fires

Euros
1,20 €
200,00 €
50,00 €

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local,
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens destruïts o l’import del
deteriorament dels danyats.
No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present apartat.
MERITAMENT.
Article 7. 1.- La taxa es meritarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix
amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2.- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud
d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta Ordenança.
3.- Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el meritament de la taxa té lloc en el moment de l’inici
d’aquest aprofitament.
PERÍODE IMPOSITIU.
Article 8. 1.- Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat
en la llicència municipal.
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2.- Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc l’1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
Quan l’inici del servei no coincideix amb l’any natural, les quotes es calcularan proporcionalment al número de mesos que
resten per acabar l’any inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
Tanmateix, i en el cas de baixa del servei, les quotes seran prorratejables per mesos naturals, exclòs aquell en què es produeixi
la baixa. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de la quota corresponent als mesos
naturals en els quals no s’hagués gaudit del mateix.
3.- L’import de les taxes de la tarifa primera es prorratejaran per mensualitats en els casos d’altes o baixes del servei, comptats
des del primer o de l’últim dia del mes natural, segons el cas.
4.- Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu
gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.
RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS.
Article 9. 1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació
2.- Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol de l’aprofitament, es declararan les
característiques del mateix i es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
3.- S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies,
en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4.- Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el
primer trimestre de cada any.
5.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte
bancari a l’inici de la darrera mensualitat del període de pagament voluntari.
NOTIFICACIONS DE LES TAXES.
Article 10. En els supòsits d’aprofitaments continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació té caràcter
periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant juntament amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel
període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 10 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.

		
Vist i Plau,
		L’alcalde				La secretària
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS MUNICIPALS
FONAMENT LEGAL.
Article 1. Únic.- De conformitat amb allò disposat a l’article 58 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’exigiran contribucions especials per a la realització d’obres o per
l’establiment o ampliació de serveis municipals.
FET IMPOSABLE.
Article 2. Únic.- Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel 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 aquest municipi.
Article 3. 1. Tindran la consideració d’obres i serveis locals.
a) Els que realitzi l’entitat local dins de l’àmbit de les seves competències per complir les finalitats que els estan atribuïts,
excepció feta dels que s’executi a títol d’amo dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi dita entitat per haver estat atribuïts o delegats per altres entitats públiques i aquells que la seva titularitat
hagi assolit d’acord amb la Llei.		
c) Els que realitzin altres entitats públiques, o els concessionaris de les mateixes, amb aportacions econòmiques de l’entitat
local.
2. No perdran la consideració d’obres o serveis locals els compresos en la lletra a) de l’apartat anterior, encara que siguin
realitzats per organismes autònoms o societats mercantils en que el seu capital social pertanyi íntegrament a l’entitat local,
per concessionaris amb aportacions de l’entitat o per associacions de contribuents.
SUBJECTE PASSIU.
Article 4. 1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per al realització de les obres
o, per l’establiment o ampliació dels serveis locals que originen la 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 a béns immobles, els
propietaris dels mateixos.
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de serveis a conseqüència d’explotacions
empresarials, les persones o entitats titulars d’aquestes.
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a més dels propietaris
dels béns afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupen la seva activitat en la branca, en el terme municipal
corresponent.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que hagin
d’utilitzar-les.
3. El moment del meritament de les contribucions especials es tindrà en compte els efectes de determinar la persona obligada
al pagament, encara que l’acord concret d’ordenació consti com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de
la seva aprovació i de que el mateix hagués anticipat el pagament de quotes. Quan la persona que consti com a subjecte
passiu en l’acord concret d’ordenació i hagi estat notificada, transmet els drets sobre els béns o explotacions que motivin la
imposició en el període comprès entre l’aprovació de l’acord i el naixement del meritament, 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, aquesta
administració podrà dirigir l’acció pel cobrament, contra qui figurava com a subjecte passiu en dit expedient.
EXEMPCIONS.
Article 5.1. En matèria de contribucions especials, en el supòsit de que les Lleis i Tractats Internacionals concedeixin beneficis
fiscals, les quotes que puguin correspondre als beneficiaris no seran distribuïdes entre la resta de contribuents.
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2. No es reconeixeran altres beneficis fiscals que els assenyalats en el número anterior.
BASE IMPOSABLE.
Article 6. 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 estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs parcials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plànols i projectes tècnics.
b) L’import de les obres a realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar permanentment les obres o serveis, excepte que es tracti de béns d’ús públic,
de terrenys cedits gratuïta i obligatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en els termes establerts en l’article 77 de
la Llei de Patrimoni de l’Estat.
d) Les indemnitzacions procedents per l’esfondrament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions, així
com les procedeixin als llogaters dels béns que hagin de ser enderrocats o ocupats.
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan les entitats locals haguessin d’apel·lar el crèdit per finançar la porció
no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general de les mateixes.
3. El cost total del pressupost de les obres o serveis tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el
previst, es tindrà a efectes del càlcul de les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d’obres o serveis, a que es refereix l’article 3r. c), o de les realitzades per concessionaris amb aportacions de
l’entitat local a que es refereix 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 que es refereix l’apartat primer d’aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’entitat la quantitat resultant de restar a la
xifra dels cost total l’import de les subvencions o auxilis que la entitat local obtingui de l’estat o de qualsevol persona, o entitat
pública o privada.
6. Si la subvenció o l’auxili citats s’atorguessin per un subjecte passiu de la contribució especial, el seu import es destinarà
primerament a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la subvenció o auxili excedís de dita quota,
l’excés reduirà a prorrata, les quotes de la resta de subjectes passius.
Article 7. En l’acord d’ordenació es determinarà el percentatge del cost de les obres, de l’establiment o ampliació del servei
que, constituirà, en cada cas concret, la base imposable.
MERITAMENT.
Article 8. 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, com a subjecció a les següents regles:
a) Amb caràcter general s’aplicaran conjunta o separadament com mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels
immobles, la seva superfície, el volum edificable dels mateixos i el valor cadastral a efectes de l’Impost sobre béns Immobles.
b) Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció d’incendis, podran ser distribuïdes entre les entitats o societats
que cobreixin el risc per béns en el municipi de la imposició, proporcionalment 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 de l’import de les primes
recaptades pel mateix, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total amortització.
c) En el cas de les obres a que es refereix l’apartat 2.d) de l’article 4 de la present ordenança, l’import total de la contribució
especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin d’utilitzar-les en raó a l’espai reservat a cada una o en
proporció a la total secció de les mateixes, en quan no les utilitzin immediatament.
FRACCIONAMENT O AJORNAMENT.
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Article 9.- Una vegada determinada la quota a satisfer, la corporació podrà concedir, a sol·licitud del subjecte passiu, el
fraccionament o aplaçament d’aquella per un termini màxim de cinc anys.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
Article 10.1. Les contribucions especials es meriten en el moment en que les obres s’hagin executat o el servei hagi començat
a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, el meritament es produirà per cada un dels subjectes passius des que s’hagin
executat les corresponents en cada tram o fracció de l’obra.
2. Sense perjudici d’allò disposat en l’apartat anterior, una vegada aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’entitat
local podrà exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per l’any
següent. No podrà exigir-se l’anticipació d’una nova anualitat sense que hagin estat executades les obres per les quals es va
exigir la corresponent anticipació.
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ.
Article 11. 1. L’exacció de les contribucions especials precisarà la prèvia adopció 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 s’hagi de pagar mitjançant
contribucions especials no podrà executar-se fins que s’hagi aprovat l’ordenació concreta d’aquestes.
3. L’acord d’ordenació serà d’inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost previst de les obres i serveis, de la
quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. En el seu cas, l’acord d’ordenació concreta podrà
remetre’s a l’Ordenança General de Contribucions Especials, si existís.
4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a satisfer, aquestes
seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts i, en el seu defecte, per
edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de
les contribucions especials, el percentatge del cost que puguin satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes
assignades.
GESTIÓ I RECAPTACIÓ.
Article 12.1. Quan les obres i serveis de la competència local siguin realitzades o prestades per una entitat local amb la
col·laboració econòmica d’una altra, i sempre que s’imposin contribucions especials d’acord amb el que disposa Llei, la gestió
i recaptació de les mateixes es farà per l’entitat que es faci càrrec de la realització de les obres o l’establiment o ampliació
dels serveis, sens perjudici que cada entitat conservi la seva competència respectiva en ordenació als acords d’imposició i
ordenació.
2. En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una de dites entitats, quedarà sense efecte la unitat
d’actuació, adoptant separadament cadascuna d’elles les decisions que procedeixin.
ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUENTS.
Article 13. 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en Associació administrativa de contribuents i
promoure la realització d’obres o l’establiment o amplificació de serveis per l’entitat local, comprometent-se a sufragar la part
que 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 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.
Article 14. Per la constitució de les Associacions administratives de contribuents a que es refereix l’article anterior, l’acord
haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys, els dos terços de les quotes que hagin
de satisfer-se.
TERMINIS I FORMES DE PAGAMENT.
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Article 15. El temps del pagament en període voluntari es subjectarà al que estableix l’article 20 i disposicions concordants
del Reglament General de Recaptació.
Article 16. Una vegada determinada la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir a sol·licitud del contribuent, el
fraccionament o aplaçament per termini màxim de 5 anys, havent de garantir-se el pagament del deute tributari, que
inclourà a l’import l’interès bàsic de les quantitats aplaçades, mitjançant hipoteca, aval bancari o altre garantia suficient de la
Corporació.
INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 17. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes correspondran
en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, conforme s’ordena a l’article 12 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 17 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
		
Vist i Plau,
		L’alcalde				La secretària

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS
MUNICIPALS.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i a l’empara del que estableixen els art. 15 a 20, i 57 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús excepcional del domini públic local amb motiu de l’aprofitament especial dels
camins d’ús públic municipals previstos a l’apartat b) de l’article 3r. de l’Ordenança de Camins Municipals de La Tallada
d’Empordà, i que s’entén com un ús comú especial d’acord amb l’art. 56.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament del patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, atenent a les circumstàncies singulars de perillositat i
intensitat d’ús que aquells comporten.
També constitueix base imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a verificar l’adequació
dels usos excepcionals sol·licitats a la normativa aplicable segons els cas, fins la concessió de l’oportuna autorització.
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 què
es refereix l’art. 33 de la Llei General tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local.
Article 4. Responsables
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1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques
a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de les tarifes contingudes a l’article següent.
Article 6. Tarifes
6.1.- Per concessió d’autoritzacions d’usos excepcionals de camins i vies rurals:
6,01 € per vehicle o maquinària autoritzats, amb un mínim de 150,25 €, quan es tracti de pas de vehicles i maquinària.
30,05 € en casos de curses i proves esportives.
6.2.- Per usos excepcionals de camins i vies rurals:
Turismes: 							
Camions fins a 3000 Kg. de càrrega útil: 				
Camions de més de 3000 Kg. i menys de 10.000 Kg. de càrrega útil:
Camions de més de 10.000 Kg. de càrrega útil: 			
Tractors i maquinària fins a 25 cavalls fiscals: 			
Tractors i maquinaria de més de 25 cavalls fiscals: 			
Remolcs fins a 3000 Kg. de càrrega útil: 				
Remolcs de més de 3000 Kg. de càrrega útil: 				

3,01 € per turisme i dia.
12,02 € per camió i dia
18,03 € per camió i dia.
24,04 € camió i dia.
18,03 € per tractor/màquina i dia
24,04 € per tractor/màquina i dia.
12,02 € per remolc i dia
18,03 € remolc i dia.

Article 7. Normes de gestió
1 Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es podran reduir
del període assenyalat a la tarifa.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar
prèviament la llicència corresponent, d’acord amb el previst a l’Ordenança de Camins Municipals.
3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels interessats. Si es troben
diferències amb les peticions de llicències, es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries
que s’escaiguin.
4. Quan es concedeixi la llicència es practicarà una liquidació provisional, d’acord amb les autoritzacions previstes a la mateixa.
Quan finalitzi l’ús excepcional, es practicarà la liquidació definitiva, procedint-se a les oportunes compensacions si és el cas.
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni transferir-se a tercers sense la prèvia autorització
municipal. Aquesta només es podrà concedir en el cas de que hi hagi identitat d’objecte, causa i ús excepcional, i existeixi una
cessió contractual amb el titular inicial, que porti implícita l’ús excepcional autoritzat al mateix.
6. Es poden establir convenis amb els subjectes passius que hagin de tributar per multiplicitat de fets imposables, o per
períodes de temps llargs, amb la finalitat de simplificar els procediments de declaració, obtenció de llicències, liquidació i/o
recaptació de la taxa.
7. De conformitat amb el previngut a l’article 24.5 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, quan amb ocasió dels aprofitaments
regulats en aquesta ordenança es produïssin desperfectes en els béns del domini públic local, el beneficiari vindrà obligat,
sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament total de les despeses de reconstrucció o reparació
i a dipositar-ne prèviament el seu import. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts, o l’import del deteriorament dels danyats.
Quan circumstàncies especials així ho aconsellin, es podrà exigir el dipòsit per avançat, mitjançant aval bancari o en metàl·lic,
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del valor dels béns afectats pels aprofitaments especials que hom pretengui realitzar.
No es podrà condonar total, ni parcialment, les indemnitzacions i reintegraments a que es refereix el present apartat.
Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, així com quan se sol·licita l’oportuna llicència, quan el
fet imposable és l’activitat tendent a concedir-la.
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc en el
moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada període natural
del temps assenyalat a la tarifa.
Article 9. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincideix amb el determinat a la llicència
municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un exercici, el període impositiu comprèn l’any
natural.
Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, pel procediment d’ingrés en efectiu en la tresoreria municipal.
2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el moment de sol·licitar la llicència
corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal
presentar, l’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que el funcionari municipal
competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’ha de fer en el primer trimestre de cada any.
4. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari
durant l’última desena del termini de pagament voluntari.
5.- La presentació de la baixa, tindrà efectes a partir del dia hàbil següent al de la seva presentació, la no presentació d’aquesta
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General Tributària i la normativa que la
desplega.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 11 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueixen fets imposables:
1. L’atorgament de concessions temporals pel que fa a sepultures.
2. L’atorgament de lloguer de sepultures per a enterraments.
3. La inhumació, exhumació, reducció de restes i trasllat de cadàvers, restes i cendres i l’obertura de sepultures.
4. L’atorgament d’autoritzacions d’entrada i llicències de col·locació d’elements decoratius i d’obres menors i de reforma i
manteniment de sepultures i altres.
5. La conservació i neteja de vials, xarxa de clavegueram, jardineria i edificis dels serveis de cementiris.
6. Actes dimanants de la titularitat del dret funerari.
7. L’atorgament de llicències d’obres per a construccions funeràries.
8. La incineració.
Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les taxes, els adquirents dels drets funeraris, els seus titulars o posseïdors o els sol·licitants,
segons es tracti de primera adquisició o posteriors transmissions de drets funeraris, d’actes dimanants del dret funerari, o de
la prestació dels serveis.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General, si existís.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments
esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
6.1 Concessions i serveis 					
1. Concessió d’un nínxol
2. Concessió d’un columbari
3. Quota anual per la conservació i manteniment

Euros
600,00 €
350,00 €
5,00 €

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
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aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de que es tracti.
2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s’hagi realitzat aquest servei,
per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal del Baix
Empordà, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. El Consell Comarcal del Baix Empordà 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 el Consell Comarcal 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 comarca del Baix Empordà que han delegat les seves
facultats en el Consell Comarcal.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació
de normes posteriors. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació 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
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 10 articles, 1 disposició addicional i 1 disposició final va ser aprovada pel ple de l’ajuntament
en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018.
		
		
Vist i Plau,
		L’alcalde				La secretària
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL, LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I EL MATERIAL DE
TITULARITAT MUNICIPAL
Article 1. Objecte.
De conformitat amb el què disposa l’article 57 en relació amb l’article 20, apartat 4, lletra o) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), aquest Ajuntament, d’acord
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amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, estableix la taxa per la utilització de la piscina municipal i les
instal·lacions municipals.
Article 2. Subjecte passiu.
1.Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els que es beneficiïn dels serveis a què es refereix
l’article anterior.
2.Seran substituts d’aquesta taxa, els legals representants dels menors, de les societats mercantils i civils, de les associacions i
fundacions públiques o privades, així com les entitats a que es refereix l’art 33 de la llei general tributària
Article 3. Quantia.
La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança seran les següents:
A) Piscina Municipal :
1.- TEMPORADA PISCINA D’ESTIU 2018
1.1.- Entrades individuals
Fins a 3 anys d’edat
De 3 a 12 anys
Adults
Jubilats (més de 65 anys)
Per a casals i entitats esportives, per cada persona
1.2.- Abonaments mensuals
Individual
Menors de 12 anys i jubilats (més de 65 anys)
Menors fins a 3 anys d’edat
Familiar (5 persones)
Parelles
1.3.- Abonaments de temporada
Individual
Menors de 12 anys i jubilats (més de 65 anys)
Menors fins a 3 anys d’edat
Familiar (5 persones)
Parelles

gratuïta
3,50 Euros
5,50 Euros
3,50 Euros
2,50 Euros
65 Euros
50 Euros
gratuïta
125 Euros
95 Euros
100 Euros
65 Euros
gratuïta
200 Euros
150 Euros

*Les persones que paguin algun tribut al municipi de La Tallada d’Empordà gaudiran
d’abonaments de temporada subvencionats fins un màxim del 30% per l’Ajuntament.
2.- CURSETS NATACIÓ I ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Preu curset o activitat aquàtica (abonats piscina)
Preu curset o activitat aquàtica (no abonats piscina)

50 € mensuals
60 € mensuals

B) Local Social Municipal l’Empordanet
L’ús del Local social queda restringit a les entitats municipals i a persones empadronades a la Tallada d’Empordà o amb vincle
tributari al municipi.
1. Lloguer del local fins a 25 persones, 100 euros.
2. Entre 26 i 50 persones, 150 euros.
3. Entre 50 i 80 persones, 300 euros.
En els casos d’entitats locals sense afany de lucre o escoles, podran utilitzar aquestes
instal.lacions gratuïtament.
*L’horari d’ús del local serà màxim fins a les 10 de la nit.
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C) Sala “Centre interpretació”
Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural...
Activitats privades d’interès públic

50 euros /any
50 euros/ trimestre

D) Sala “ polivalent de l’ajuntament”
Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural...
Activitats privades d’interès públic

50 euros /any
50 euros/ trimestre

C) Lloguer de material de l’ajuntament
A gent del municipi per cadira i dia
Per pèrdua o malmenament d’una cadira
A gent del municipi per taula i dia
Per pèrdua o malmenament d’una taula

0,35€
12,00€
3,00€
125,00€

Article 4. Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança neix en el moment en què es presti qualsevol dels
serveis o activitats que s’esmenten en l’article anterior.
2. El pagament de la taxa o dipòsit s’efectua en el moment quan es sol·liciti disposar d’una determinada instal·lació o material
municipal.
Article 5.- Exempcions i bonificacions
1. Gaudiran d’exempcions d’aquesta taxa en els seus apartats B) i C), les entitats del municipi que sol.licitin la utilització de
les instal.lacions, material o estris assenyalats anteriorment.
2. Les persones que sol.licitin l’ús dels locals per a finalitats d’interès social o cultural, quan així ho acordi l’Ajuntament ,
podran gaudir d’una bonificació d’un 50% o 100%, segons el cas.
3. Als consistoris municipals veïns, amb els que hi hagi tracte de col·laboració.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu
de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 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
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 5 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN
Art. 1r.- Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats concedides per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
conforme al que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per Drets d’Examen, que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l’article 57 del citat Reial decret Legislatiu.
Art 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d’examen, l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la sol·licitud
per a concórrer com a aspirant a proves selectives convocades per aquest Ajuntament per a la selecció i provisió en propietat
de les places de funcionari i personal laboral vacants en la plantilla.
Art. 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius de la present Taxa les persones físiques, que sol·licitin prendre part en alguna de les proves especificades
en l’article anterior.
Art. 4t.-Quota Tributària.
La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en què es troben enquadrades les
corresponents places dins de la plantilla de funcionaris o assimilats al mateix dins de la plantilla de personal laboral, en funció
de la titulació exigida per a accedir-hi, d’acord amb la tarifa següent:
EPÍGRAFS 				IMPORT
GRUP A (SUBGRUP A1) 			
GRUP A (SUBGRUP A2) 			
GRUP B 					
GRUP C (SUBGRUP C1) 			
GRUP C (SUBGRUP C2) 			
NO QUALIFICATS 			

50,00 €
45,00 €
40,00 €
35,00 €
25,00 €
15,00 €

Art. 5é.- Meritació.
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què l’interessat presenta la sol·licitud corresponent per
participar en les proves selectives.
Art.6é.- Autoliquidació i ingrés.
Els subjectes passius hauran de practicar autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l’Ajuntament, i realitzarne l’ingrés en la Caixa Municipal o a l’entitat bancària autoritzada a l’efecte, abans de presentar la sol·licitud corresponent
d’inscripció, i no se n’admetrà el pagament fora de tal termini. La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat
en el paràgraf anterior determinarà la inadmissió de l’aspirant a les proves selectives. La sol·licitud d’inscripció haurà
d’acompanyar-se, en tot cas, d’originals o fotocòpia compulsada de l’autoliquidació, degudament ingressada.
Art 7è.- Normes de Gestió.
Procedirà la devolució de la taxa per Drets d’Examen, quan no es realitzi el fet imposable d’aquesta per no haver estat admès
al procés selectiu.
DISPOSICIÓ FINAL
VIGÈNCIA.
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Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 7 articles i 1 disposició final, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària
celebrada el 25 de setembre de 2018.
Vist i Plau,
L’alcalde				La secretària

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC
ARTICLE 1. NATURALESA I CONTINGUT DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL
L’Ordenança Fiscal General es dicta a l’empara de les disposicions contingudes als articles 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El seu objecte és la definició de les normes de gestió, inspecció i recaptació dels recursos municipals de dret públic que, essent
comuns a tots ells, cal considerar integrants de totes les ordenances i disposicions fiscals específiques, excepte que així és
manifesti expressament en aquestes.
El seu contingut òbvia aquells elements prou definits i concretats en la legislació de règim local i fiscal en general, aplicables
a tota l’actuació fiscal municipal d’acord amb l’esmentat article 5 de la Llei de bases de règim local, i es centra en els extrems
propis de la gestió, inspecció i recaptació a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà.
ARTICLE 2. ORDENANCES I DISPOSICIONS FISCALS ESPECÍFIQUES
Els tributs municipals s’establiran, en el seu cas, i es regularan per ordenança fiscal específica, segons disposa l’article 15 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Els preus públics es regiran per l’ordenança general corresponent, i s’atindran en la seva reglamentació al que disposa el
Capítol VI del Títol I del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concordants, i la Llei 8/1989, de 13 d’abril.
ARTICLE 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ
1. Respecte l’àmbit espacial s’estarà al que disposa l’article 6 de la Llei de bases de règim local.
2. Respecte l’àmbit temporal s’estarà al que disposin els acords d’imposició, complertes les condicions de publicitat
pertinents. En tot cas, tant els tributs com els preus públics es consideraran vigents mentre no es produeixi acord de derogació
o modificació expressos.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS
Els beneficis fiscals s’aplicaran en l’àmbit i quantia imposats per la llei, o autoritzats per la llei i regulats per la corresponent
ordenança fiscal d’acord amb aquella.
Les tarifes de les taxes i preus públics incorporaran expressament, en el seu cas, els criteris establerts en els articles 24.4 i 44.2
del Reial decret legislatiu 2/2004, respectivament.
El termini per a sol·licitar qualsevol benefici fiscal coincideix amb el termini per al pagament voluntari del tribut o ingrés
públic sobre el que es vol aplicar el corresponent benefici fiscal. En cas contrari, el benefici fiscal tindrà efectes a partir de
l’exercici següent al de la seva sol·licitud, sempre que es tracti de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva.
ARTICLE 5. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
El fet imposable és el pressupòsit que fixi el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per configurar cada tribut o preu
públic i la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària.
L’obligació de pagament recaurà sobre el subjecte passiu (contribuent o substitut) o el responsable (subsidiari o solidari)
d’acord amb la normativa de cada exacció.
Els obligats al pagament a l’administració municipal per qualsevol deute de dret públic en respondran amb tots els seus béns
presents i futurs, amb les limitacions legals aplicables.
ARTICLE 6. DOMICILI FISCAL
A efectes de domicili fiscal s’estarà al que disposa l’article 48 de la Llei general tributària.
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Els subjectes passius hauran de declarar el seu domicili fiscal.
Pels empadronats en el terme municipal, el domicili fiscal serà el que figuri en el Padró d’Habitants, si no n’han declarat un
altre.
ARTICLE 7. FET IMPOSABLE
S’estableixen i/o s’exigiran impostos, taxes, contribucions especials i preus públics en els supòsits establerts al Reial decret
legislatiu 2/2004.
ARTICLE 8. DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES
Cada ordenança establirà la forma de determinació de les bases imposables, que podrà efectuar-se, d’acord amb l’article 50.2
Llei general tributària, per estimació directa, objectiva, o indirecta, essent l’estimació directa el mètode general.
ARTICLE 9. FIXACIÓ DE TARIFES, COEFICIENTS I TIPUS IMPOSITIUS.
Les Ordenances assenyalaran les diverses tarifes, coeficients i tipus impositius per a la determinació de la corresponent quota.
Les tarifes i coeficients referits a les vies públiques ho seran en funció de la classificació d’aquestes per categories. Les vies
públiques no classificades seran tractades per analogia com les altres de semblants característiques de situació, amplada,
condicions urbanístiques i trànsit. Aquesta analogia correspon disposar-la a l’alcaldia presidència.
ARTICLE 10. GESTIÓ I LIQUIDACIONS D’EXACCIONS
Si la gestió tributària s’ha delegat en el Consell Comarcal del Baix Empordà, seran d’aplicació les disposicions contingudes en
la seva ordenança corresponent, en cas contrari seran d’aplicació les previsions contingudes en aquest article.
La recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades, sol·licituds i altres documents
amb transcendència tributària, s’ajustarà als models, formats o requeriments informàtics que, en el seu cas, pugui exigir
l’Ajuntament, principalment pel que fa als tràmits telemàtics tributaris que es puguin realitzar.
Les liquidacions seran practicades per l’oficina gestora corresponent -en general la Secció de Gestió Tributària- i aprovades
per l’alcaldia presidència o òrgan en qui delegui. Les autoliquidacions, quan així correspongui, es practicaran per part del
declarant, tècnicament assistit pels serveis municipals.
Les liquidacions de taxes i les corresponents a l’aplicació de preus públics per serveis sol·licitats pels administrats, implicaran,
en principi, dipòsit previ del seu import provisional.
Les altes presentades pels interessats o detectades per la inspecció tributària es liquidaran amb efecte de la data en què neix
l’obligació de contribuir i s’incorporaran al padró pel període següent que correspongui, sense perjudici de les liquidacions
corresponents a períodes impositius anteriors.
Les baixes, que hauran de ser presentades pels subjectes passius, tindran efecte en padró a partir del període impositiu
immediatament següent a la declaració.
ARTICLE 11. FORMES DE LIQUIDACIONS
Les exaccions que recaiguin sobre fets imposables que tinguin continuïtat en el temps, es liquidaran per padrons.
Les que recaiguin sobre fets imposables ocasionals es liquidaran per liquidació expressa, sense perjudici dels supòsits de
presentació d’autoliquidacions. Aquest mateix procediment de liquidació s’aplicarà a les altes, en supòsits de continuïtat,
prèvies a la inclusió en padró.
ARTICLE 12. PADRONS
1. Els padrons hauran de contenir, a part de les dades pròpies de cada exacció,
- El nom, cognoms, domicili, DNI o NIF del subjecte passiu.
- L’objecte de l’exacció.
- Les bases imposable i liquidable.
- El tipus de gravamen.
- La quota assignada.
- El deute tributari.
2. Els padrons es confeccionaran anualment, i si no ha estat delegada la competència en el Consell Comarcal del Baix Empordà,
es sotmetran a aprovació de l’alcaldia o òrgan en qui delegui. El propi acord fixarà el termini de pagament en voluntària, que
en cap cas serà inferior a dos mesos.
3. Els padrons aprovats s’exposaran al públic durant vint dies, per examen i reclamacions pels interessats, mitjançant edicte
al Butlletí Oficial de la Província, al diari local de major circulació i al tauler d’anuncis. Aquest tràmit tindrà els efectes propis
de la notificació.
ARTICLE 13. LIQUIDACIONS INDIVIDUALITZADES
Les liquidacions individualitzades proposades per l’oficina gestora corresponent i aprovades segons tràmit pertinent, seran
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carregades a la Recaptació municipal per al tràmit de notificació i cobrament.
Les liquidacions contindran tots els elements propis de cada exacció i en la seva notificació s’indicaran els terminis de
pagament i els de recursos pertinents contra la mateixa.
En cas de delegació de la gestió i/o recaptació al Consell Comarcal del Baix Empordà seran d’aplicació les previsions
contingudes en la seva ordenança.
ARTICLE 14. AUTOLIQUIDACIONS
En les ordenances específiques de cada exacció podrà establir-se el règim d’autoliquidació. En aquests casos, els subjectes
passius vindran obligats, simultàniament a la presentació de l’autoliquidació, a ingressar l’import del deute determinat en
l’autoliquidació en els terminis establerts.
De la liquidació definitiva que pot practicar l’administració, se’n derivarà la quota complementària a ingressar o la devolució
d’ofici, segons correspongui.
Les autoliquidacions adquiriran el caràcter de liquidacions definitives, cas de no practicar-se aquestes, d’acord amb la
normativa de cada exacció.
Als efectes de presentació d’autoliquidacions s’utilitzarà el model facilitat per l’Administració, al qual s’acompanyaran els
documents necessaris per la liquidació.
ARTICLE 15. DIPÒSITS PREVIS
En les normes reguladores de les taxes i els preus públics és podrà establir l’exigència del dipòsit previ del seu import, total o
parcial. Aquests dipòsits previs tindran caràcter de pagament a compte, i seran requisit indispensable per a la tramitació del
corresponent expedient.
En el document de cobrament, que facilitarà l’administració, s’expressaran els elements integrants de la liquidació. Es lliurarà
còpia a l’interessat degudament autenticada i se n’incorporarà un altre a l’expedient corresponent.
En tramitar la sol·licitud corresponent, l’oficina gestora proposarà la liquidació definitiva, la qual comportarà la liquidació
complementària, la devolució d’ingrés indegut, d’ofici, o la conformitat de la liquidació objecte de dipòsit previ.
La resolució de la sol·licitud haurà d’acompanyar-se de l’aprovació de la liquidació procedent d’acord amb l’exposat
anteriorment.
En cas de renúncia o desistiment de l’interessat, s’estarà al que disposin les normes específiques de cada exacció.
ARTICLE 16. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Quan de la resolució d’un expedient en resulti un ingrés indegut, l’oficina gestora, d’ofici o a instància de part, iniciarà les
diligències de devolució i ho notificarà a Intervenció, per a l’ordenació del pagament.
ARTICLE 17. RÈGIM DE SANCIONS
Per al règim d’infraccions i sancions s’estarà al que disposa la Llei general tributària i les disposicions que la complementen
i desenvolupen.
Correspon a l’alcaldia presidència la qualificació de les infraccions i també la determinació de la sanció en els límits establerts
per la Llei li pertoca també la interpretació i adaptació dels termes legals a l’àmbit municipal, sense perjudici de les facultats
que corresponguin al Consell Comarcal del Baix Empordà en cas de delegació de la gestió i/o recaptació.
ARTICLE 18. LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL
La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa encaminada al cobrament dels deutes tributaris i
altres de dret públic a favor de l’ajuntament i els seus organismes autònoms.
El cobrament de deutes en període executiu s’efectuarà pel procediment de constrenyiment regulat a la Llei general tributària
i al Reglament general de recaptació.
ARTICLE 19. NORMATIVA APLICABLE
La gestió recaptatòria es regirà per les normes següents:
a) Llei general tributària i Llei general pressupostària.
b) Llei reguladora de les hisendes locals i normes de desenvolupament.
c) Tractats i convenis internacionals i normes comunitàries que siguin d’aplicació.
d) Reglament general de recaptació.
e) Reglament general de gestió i inspecció tributària.
f) La present ordenança fiscal.
g) Supletòriament, per les disposicions generals sobre els procediments administratius.
En el supòsit que qualsevol notificació practicada per la Recaptació Municipal es faci mitjançant publicació d’anunci de
notificació per compareixença, la referència que l’article 112 de la Llei general tributària fa a l’administració tributària
corresponent a l’últim domicili fiscal conegut, s’entendrà feta al tauler d’edictes de l’ajuntament de l’últim domicili conegut
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del notificat, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
ARTICLE 20. ÒRGANS DE RECAPTACIÓ
La gestió recaptatòria de l’Ajuntament amb relació als ingressos la recaptació dels quals no hagi estat delegada en el Consell
Comarcal del Baix Empordà, tant en període voluntari com executiu, es durà a terme per la secció de Recaptació municipal
sota la prefectura de la Tresoreria municipal.
No obstant, tractant-se de conceptes que per la seva naturalesa o per raons d’idoneïtat de la seva gestió tinguin establert el seu
cobrament simultani a la presentació de documents o altres tramitacions, la recaptació en període voluntari es podrà atribuir,
mitjançant decret de l’alcaldia, a l’Oficina d’informació i atenció al ciutadà o altre òrgan designat a l’efecte.
Els funcionaris que exerceixin funcions de recaptació seran considerats agents de l’autoritat i tindran les facultats previstes
a l’article 142 de la Llei general tributària i podran adoptar les mesures cautelars previstes per al procediment d’inspecció a
l’article 146 de la mateixa llei. Aquests funcionaris també podran realitzar les actuacions d’obtenció d’informació previstes en
els articles 93 i 94 de la Llei general tributària.
Quan així s’acordi, la gestió recaptatòria de l’ajuntament o una part de la mateixa es podrà dur a terme per altres ens territorials
a l’àmbit de les quals pertanyi el municipi de La Tallada d’Empordà o per l’Agència Estatal d’Administració Tributària quan
s’hagués formalitzat el conveni corresponent.
ARTICLE 21. ENTITATS COL·LABORADORES EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA
Podran actuar com entitats col·laboradores en la recaptació les entitats bancàries i les caixes d’estalvi autoritzades per
l’ajuntament, amb els requisits i el contingut a què es refereix l’article 17 del Reglament general de recaptació.
La prestació del servei de col·laboració dels bancs i caixes d’estalvi no serà retribuïda.
En cap cas l’autorització que es concedeixi o el conveni que es formalitzi atribuirà el caràcter d’òrgans de recaptació a les
entitats col·laboradores en la recaptació.
ARTICLE 22. PERíODE DE RECAPTACIÓ
1. L’alcaldia presidència, o òrgan en qui delegui, aprovarà anualment el calendari de cobrament on s’establirà el període
voluntari de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el qual
tindrà una durada mínima de dos mesos.
2. La comunicació del període de cobrament a què es refereix l’apartat anterior es durà a terme de forma col·lectiva mitjançant
la publicació dels edictes o anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i es
procurarà la seva divulgació pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.
3. En el supòsit de concurrència de causes extraordinàries que així ho justifiquin, l’alcaldia presidència, o òrgan en qui delegui,
podrà acordar motivadament, previ informe de la Tresoreria municipal, l’ampliació del període de cobrament prèviament
establert.
4. El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants de liquidacions de notificació individualitzada serà el que
s’indiqui en el document de notificació sense que, en cap cas, pugui ser inferior al termini establert en l’article 62.2 de la Llei
general tributària.
5. En cas de deutes per conceptes no tributaris, el termini regulat en l’apartat anterior s’aplicarà sense perjudici dels terminis
específics que puguin tenir establerts per les normes en base a les quals s’exigeixin.
6. El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants d’una autoliquidació serà el que estableixi la normativa de
cada tribut.
7. Al venciment dels terminis esmentats, pels deutes no satisfets s’iniciarà el període executiu, la qual cosa determinarà
l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei general
tributària i, si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment.
8. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes no satisfets s’efectuarà pel procediment de constrenyiment, el qual
s’iniciarà mitjançant la notificació de la providència de constrenyiment.
9. Si el venciment de qualsevol termini coincideix en dissabte o dia inhàbil, l’últim dia de pagament quedarà traslladat al
primer dia hàbil següent.
ARTICLE 23. FORMES DE PAGAMENT
1. El pagament dels deutes a favor de l’ajuntament es podrà fer sempre amb diner de curs legal.
2. Els pagaments que s’hagin d’efectuar a les caixes de la Recaptació municipal, també es podran realitzar pels mitjans
següents, amb els requisits, condicions i procediments que per cadascun d’ells s’estableixen:
a) Xec nominatiu a favor de l’ajuntament, creuat i conformat o certificat per l’entitat lliurada, amb data i forma.
b) Targeta de crèdit o de dèbit, sempre que la targeta a utilitzar es trobi entre les admeses en cada moment per l’ajuntament.
c) Domiciliació bancària, en cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva o
d’ajornaments i fraccionaments.
d) Transferència bancària, amb caràcter excepcional, prèvia sol·licitud del compte a la Tresoreria municipal.
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e) Gir postal o telegràfic.
3. Els pagaments que s’hagin d’efectuar a través de les entitats col·laboradores en la recaptació s’efectuaran en diner de curs
legal o altres mitjans habituals en el tràfic bancari per l’import exacte dels deutes. L’admissió de qualsevol altre mitjà de
pagament queda a discreció i risc de l’entitat. En cap cas aniran a càrrec de l’ajuntament les despeses que es puguin ocasionar
per la utilització de mitjans de pagament diferents del diner de curs legal. Com a conseqüència d’aquestes despeses no es
podran minorar en cap cas els imports ingressats.
4. Per efectuar els pagaments a través d’entitats col·laboradores els obligats al pagament hauran de presentar els documents
d’ingrés facilitats per l’ajuntament que continguin l’autoliquidació, la liquidació practicada per l’Administració o el rebut de
deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, segons models establerts a l’efecte.
5. Els deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva podran ser domiciliats pels obligats al pagament a comptes oberts
en entitats de crèdit. Per fer-ho, de conformitat amb l’establert en els articles 25 i 38 del Reglament general de recaptació,
hauran de comunicar-ho a la recaptació municipal al menys dos mesos abans del començament del període de cobrament. En
altre cas, la domiciliació tindrà efectes a partir del període següent.
Els pagaments que s’efectuïn per internet es faran mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària o domiciliació
bancària, segons les condicions d’ús establertes, si escau, per l’Ajuntament, en la mesura que el desenvolupament tecnològic
ho permeti.
ARTICLE 24. JUSTIFICANTS DE PAGAMENT
Els justificants de pagament en efectiu seran, segons el casos:
a) Els rebuts.
b) Les cartes de pagament subscrites o validades per la recaptació municipal o altres òrgans competents o per les entitats
col·laboradores autoritzades per rebre el pagament.
c) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat.
d) Qualsevol altre document al qual s’atorgui expressament el caràcter de justificant de pagament per l’ajuntament i, en
particular, els determinats per la normativa reguladora dels ingressos per via telemàtica.
ARTICLE 25. AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES
1. Pel que fa a l’ajornament i fraccionament de deutes de l’ajuntament, la recaptació dels quals no hagi estat delegada en el
Consell Comarcal del Baix Empordà, tant en període voluntari com executiu, es durà a terme per la secció de Recaptació
municipal sota la prefectura de la tresoreria municipal, i segons les normes contingudes en el present article.
2. L’ajuntament, a sol·licitud dels obligats al pagament, podrà ajornar o fraccionar el pagament dels deutes en els termes
previstos en els articles 65 i 82 de la Llei general tributària.
3. Es podran ajornar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’ajuntament sempre i quan el seu import
sigui superior a 50,00 euros. Per sota d’aquest import només es concedirà l’ajornament, amb caràcter excepcional, si per part
de l’ajuntament es considera discrecionalment que és l’única forma d’efectuar el cobrament.
4. Només es podran fraccionar els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’ajuntament que tinguin un import
superior a 300,00 euros i quan l’import de les fraccions no sigui inferior a 50,00 euros, llevat d’aquells casos discrecionalment
apreciats per l’ajuntament en què es consideri que el fraccionament és l’única forma d’efectuar el cobrament.
5. La concessió d’ajornaments i fraccionaments correspon, en general, a l’alcaldia presidència o òrgan en qui delegui amb les
condicions establertes per la Llei. Tanmateix, quan l’import principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 3.000,00 euros
i el termini d’ajornament o fraccionament no excedeixi d’un any, la concessió correspondrà al tresorer municipal i, en la seva
absència, al cap de secció de recaptació.
6. Els deutes ajornats o fraccionats acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri l’ajornament
o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la Llei general tributària.
7. En general, els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir en els termes previstos en l’article 82 de la Llei general
tributària. Tanmateix, es dispensarà a l’obligat tributari de la constitució de garanties quan l’import principal de la totalitat
dels deutes no excedeixin de 3.000,00 euros, el termini d’ajornament o fraccionament no excedeixi d’un any i el sol·licitant es
trobi al corrent de pagament d’altres obligacions davant l’ajuntament.
8. Amb caràcter general, per a la concessió d’ajornaments o fraccionaments es requerirà ordre de domiciliació bancària,
indicant el número del codi compte client i les dades identificatives de l’entitat financera que hagi d’efectuar el càrrec en
compte.
9. Els deutes en període voluntari de pagament s’ajornaran o fraccionaran, a sol·licitud dels obligats al pagament, sempre i
quan, a més de les condicions dels apartats 2 i 3, es compleixin els requisits següents:
a) Presentació de la sol·licitud dins el termini de pagament voluntari.
b) Que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’ajuntament.
c) En cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva de caràcter anual (rebuts de padrons anuals), quan la data
màxima d’ajornament o fraccionament sigui el 20 de desembre de l’any en curs o l’immediat dia hàbil següent.
d) En cas d’altres deutes no compresos en l’apartat anterior, quan el termini d’ajornament o fraccionament sigui com a màxim
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d’1 any a comptar des de la data de venciment del període voluntari de pagament.
10. En tots els casos, les dates de pagament sempre coincidiran amb el dia 5 o 20 del mes corresponent o l’immediat dia
hàbil següent, llevat que la forma de pagament sigui la domiciliació bancària en què la data de venciment del pagament serà
necessàriament el dia 20 de cada mes o l’immediat dia hàbil següent.
11. L’aplicació dels criteris generals assenyalats en els apartats anteriors es podrà modificar en aquells casos en què l’ajuntament
ho consideri necessari per assegurar el cobrament dels deutes.
ARTICLE 26. ALIENACIÓ DE BÉNS EMBARGATS
1. L’alienació dels béns embargats es realitzarà mitjançant subhasta, concurs o adjudicació directa, de conformitat amb
l’establert als articles 97 i següents del Reglament general de recaptació.
2. Quan s’hagi dut a terme una subhasta de béns embargats sense que els béns s’hagin pogut adjudicar per manca de postors,
es tramitarà la venda mitjançant gestió i adjudicació directes. En aquest cas l’alienació mitjançant la modalitat d’adjudicació
directa no estarà subjecta a tipus, tanmateix, en cas que la Mesa de subhasta considerés que la diferència entre el valor
assignat als béns en l’expedient de constrenyiment i el preu ofert per qualsevol persona interessada fos desproporcionada,
podrà declarar que l’oferta és inadmissible, amb la finalitat de no produir l’enriquiment injust de l’adjudicatari en perjudici
del deutor.
3. A títol indicatiu, quan les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes, en les vendes mitjançant gestió
i adjudicació directes la oferta mínima admissible es fixarà en el 50 per cent del tipus de la primera licitació.
GESTIÓ DE MULTES TRÀNSIT
(en el supòsit de què l’ajuntament hagi delegat la recaptació i hagi efectuat l’encàrrec de gestió de la tramitació del procediment
sancionador a favor del Consell Comarcal del Baix Empordà).
ARTICLE 27. DENÚNCIES
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de pressumptes infraccions als preceptes de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març LSV) i els seus reglaments
de desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el quadre de infraccions i sancions
establert a la Llei 17/2005, de 19 de juliol, que regula el permís i la llicència de conducció per punts i modifica la LSV, i
l’adaptació aprovada per l’ajuntament.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en el Consell Comarcal del Baix Empordà la recaptació de les multes, així com l’encàrrec
de gestió del procediment sancionador, traslladarà al Consell Comarcal les butlletes de trànsit perquè siguin gravades en la
seva base de dades dels elements identificatius del vehicle i la infracció.
3. El Consell Comarcal processarà la informació obtinguda de l’ajuntament i la completarà amb les dades necessàries, relatives
al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la denúncia.
A la notificació de la denúncia es farà constar que si el titular del vehicle no n’era el conductor en el moment de la infracció,
està obligat a comunicar al Consell Comarcal o a l’Ajuntament la identitat de l’infractor en el termini de quinze dies.
L’incompliment d’aquesta obligació pot ser sancionat com a infracció molt greu.
4. La notificació de la denúncia es practicarà pel Consell Comarcal del Baix Empordà segons el procediment establert a la
seva Ordenança general i de conformitat amb la normativa reguladora del procediment sancionador en matèria de trànsit..
ARTICLE 28. AL·LEGACIONS.
1. De conformitat amb el que preveu l’article 79 de la Llei de seguretat viària, poden formular-se al·legacions davant de
l’ajuntament o del Consell Comarcal del Baix Empordà en el termini de quinze dies, comptats a partir del següent a la
notificació de la denúncia.
2. Vistes les al·legacions presentades i els informes dels denunciants, quan siguin preceptius, l’òrgan instructor de l’ajuntament
elevarà proposta de resolució a aquell que tingui la potestat sancionadora.
3. Quan, a la vista de les al·legacions presentades, l’ajuntament consideri que procedeix l’anul·lació o la suspensió d’actuacions,
ho comunicarà al Consell Comarcal del Baix Empordà, a fi que no continuï la tramitació del procediment.
4. Quan no s’haguessin formulat al·legacions o haguessin estat desestimades, l’òrgan municipal competent dictarà la resolució
sancionadora que correspongui.
Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal del Baix Empordà notificarà telemàticament a l’ajuntament la relació d’expedients,
relatius a una denúncia de trànsit, la multa de la qual no està suspesa, anul·lada, pagada, ni afectada per cap incidència.
5. Un cop hagi estat dictada la resolució sancionadora per l’alcalde, des de l’ajuntament es trametrà al Consell Comarcal, com
més aviat millor, relació dels expedients, mitjançant remissió del document corresponent..
ARTICLE 29. IMPOSICIÓ DE SANCIONS
1. Quan no s’haguessin formulat al·legacions o haguessin estat desestimades, l’òrgan municipal competent dictarà la resolució
sancionadora que correspongui, atenent als terminis que, sobre prescripció d’accions i caducitat dels procediments, preveuen
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les normes sectorials d’aplicació.
Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal del Baix Empordà remetrà a l’ajuntament relacions dels seus expedients
sancionadors no afectats per acords d’anul·lació o suspensió i quan l’import de les multes que s’hi proposen no hagi estat
satisfet en el període concedit a l’efecte.
La transmissió d’aquestes dades podrà efectuar-se per mitjans telemàtics..
Així mateix, la signatura electrònica de les resolucions sancionadores per l’alcalde, quan s’utilitzi , tindrà la mateixa eficàcia
que la signatura manuscrita.
2. Contra les sancions imposades, es podrà formular recurs de reposició preceptiu, davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes
comptat des del dia següent al de la seva notificació.
El recurs s’entendrà desestimat quan hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense que s’hagi notificat resolució
expressa.
3. Seran executives les resolucions sancionadores dictades per l’òrgan municipal competent quan siguin fermes en via
administrativa.
Seran fermes en via administrativa:
a) Les sancions que no hagin estat impugnades en temps i forma.
b) Les sancions impugnades en via administrativa quan hagi estat resolt el recurs formulat contra la sanció, en els termes
establerts a l’apartat anterior.
ARTICLE 30. PAGAMENT DE LA MULTA I RECURSOS CONTRA EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ
1. Les sancions de multa podran fer-se efectives amb una reducció del 30% (segons la Llei 30% és el mínim) sobre la quantia
corresponent que s’hagi consignat correctament en el butlletí de denúncia per l’agent o, en el seu defecte, en la notificació
posterior de dita denúncia, sempre que el referit pagament s’efectuï durant els 30 dies naturals següents a aquell en què hagi
tingut lloc l’esmentada notificació.
2. Les sancions fermes en via administrativa s’hauran de fer efectives en el termini de quinze dies a partir de la seva notificació.
3. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa, la seva exacció es portarà a terme
pel procediment de constrenyiment i es meritaran els recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei General
Tributària sobre l’import nominal de la multa, i els interessos de demora.
4. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori de les multes, es resoldran pel Consell
Comarcal del Baix Empordà.
5. Contra la provisió de constrenyiment dictada per la Tresoreria es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.
Transcorregut un mes des de la seva interposició sense que recaigui resolució, es podrà entendre desestimat i restarà expedita
la via contenciosa administrativa.
6. Es desestimarà el recurs quan les al·legacions de l’interessat no siguin coincidents amb algun dels motius taxats
reglamentàriament per a impugnar el procediment de constrenyiment, sempre que no hi hagi indicis racionals de nul·litat
del procediment.
No obstant el previst en el punt anterior, per tal de respectar el principi de personalitat de la infracció previst a l’Article 72.1
de la Llei de seguretat viària, s’estimarà el recurs quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:
a) Quan l’interessat que figuri com a titular en el Registre de Trànsit al·legui que no era el conductor en el moment de la
infracció i a més acrediti haver presentat a Trànsit, amb data anterior a aquella, la corresponent declaració degudament
tramitada de canvi de propietari
b) Quan de les al·legacions i proves aportades per l’interessat i de les dades reflectides en el butlletí de denúncia en poder
de l’ajuntament es desprengui de forma clara que hi va haver error en la identificació del vehicle amb què es va cometre la
infracció
7. Es desestimarà el recurs formulat per qui figuri com a titular en el Registre de Trànsit, fonamentat en no ésser el conductor
responsable de la infracció quan, tenint coneixement de la instrucció del procediment d’acord amb les previsions d’aquesta
Ordenança per a la pràctica de les notificacions, no hagués formulat cap objecció en el període d’al·legacions.
ARTICLE 31. PRESCRIPCIÓ DE LA MULTA
1. D’acord amb l’Article 81.3 de la Llei de seguretat viària, el termini de prescripció de les infraccions serà de tres mesos per a
les infraccions lleus, sis mesos per a les infraccions greus i un any per a les infraccions molt greus.
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La prescripció s’interromp per qualsevol
actuació administrativa de la que tingui coneixement el denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili
i es practiqui amb projecció externa a la dependència en què s’origini.
VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
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APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta de 31 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18
GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Fonament, naturalesa i concepte
Article 1.- Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus públics que pot establir l’Ajuntament,
i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I de
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres
normes concordants sobre hisendes locals.
Article 2.- Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació de serveis
o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector
privat, siguin de sol・licitud voluntària per part dels administrats.
Obligats al pagament
Article 3.- Tenen l’obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s’han de satisfer
aquells, encara que no hagin demanat la corresponent autorització o prestació.
No tenen l’obligació de pagar els preus públics les administracions públiques per a l’aprofitament inherent dels serveis
públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que immediatament Interessen la seguretat ciutadana.
Naixement de l’obligació
Article 4.- L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé
l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic encara que no hagi estat autoritzat.
Establiment i fixació dels preus públics. Tarifes.
Article 5.- L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les facultats de delegació en la Junta
de Govern Local, de conformitat amb l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, de Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA),
que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança seran els
fixats a la Tarifa continguda en l’annex de la present.
L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
Article 6.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar
preus públics per sota del límit previst a l’article anterior. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos municipals
les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha.
Article 7.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’article anterior, inclosa la falta de capacitat econòmica,
a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.
Article 8.- Qualsevol proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics ha d’anar acompanyada d’una
memòria econòmico-financera que justifiqui l’import dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos
corresponents.
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Gestió dels preus públics
Article 9.- Les quotes resultants de les respectives liquidacions hauran d’ingressar-se en la Tresoreria Municipal en el moment
de la presentació de la sol·licitud que iniciï l’actuació administrativa.
En els supòsits d’actuació d’ofici la liquidació es realitzarà una vegada s’hagi notificat al subjecte passiu la declaració de l’inici
de l’actuació administrativa.
Recaptació i inspecció.
Article 10.- La inspecció i la recaptació de les taxes serà competència de l’Ajuntament i es realitzarà d’acord amb el que preveu
la Llei General Tributària i les altres disposicions que siguin d’aplicació.
Article 11.- En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció Tributària, si existís, la Llei General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin.
Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació
o derogació.
APROVACIÓ.
Aquesta Ordenança que consta d’11 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de
setembre de 2018.
ANNEX TARIFES PREUS PÚBLICS
Aparcament autocaravanes
Estada 24 hores (1 pernoctació)
Estada 48 hores (2 pernoctacions)
Tarjeta accès servei pàrking (retornable)
Servei de copisteria
Gravació en suport informàtic
Fotocòpies en color
Fotocòpies B/N
Fotocòpies en color
Fotocòpies B/N
		

10 €
15 €
5,00 €
A3
A3
A4
A4

1,20 €
1,00 €
0,50 €
0,50 €
0,20 €

Anunci a la revista municipal Aspre i Pla
Anunci petit
Anunci gran

30,00 €
65,00 €

Lloguer espais municipals
LOCAL SOCIAL L’EMPORDANET
Lloguer fins a 25 persones
Lloguer de 26 a 50 persones
Lloguer de 50 a 80 persones

100,00 €
150,00 €
300,00 €

L’ús del Local social queda restringit a les entitats municipals i a persones empadronades a la Tallada d’Empordà o amb
vincle tributari al municipi.
L’ús del Local social per entitats locals sense afany de lucre o escoles, serà gratuït
L’horari màxim d’us seran les 22:00 h.
CENTRE D’INTERPRETACIÓ
Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural...
Activitats privades d’interès públic

50 € / any
50 € / trimestre
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SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT
Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural...
Activitats privades d’interès públic

50 € / any
50 € / trimestre

Lloguer de material de l’Ajuntament
A gent del municipi per cada cadira i dia
A gent del municipi per cada taula i dia
Per pèrdua o malmenament d’una cadira
Per pèrdua o malmenament d’una taula

0,35 €
3,00 €
0,35 €
125,00 €

Servei de bar a la guingueta de la piscina municipal:
Aigua 33 cl
Aigua 1,25 l.
Refresc
Cacaolat
Sucs
Cevesa Barril
Cervesa sense alcohol
Cafè amb llet
Tallat
Cafè sol (normal o descafeïnat)
Snack
Olives
Bossa gominoles
Xupa-xup
Patates (segons producte)
Gelats (segons producte)

1,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,50 €
2,00 €
1,20 €
1,20 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
1,50 €
0,30 €
A partir 1 €
A partir 1 €

ORDENANÇA FISCAL Núm. 19
TAXA SOBRE EL SERVEI DEL CASAL D’ESTIU.
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei del Casal d’Estiu.
Article 2. FET IMPOSABLE.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o aprofitament del servei de
guarda i custòdia dels infants que assisteixen al Casal d’Estiu.
Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament de la taxa els pares, tutors o persones responsables dels infants que es beneficien del servei del
Casal d‘Estiu d’aquest Municipi.
Article 4. QUANTIA.
La quantia de la taxa ve determinada per les quantitats següents:
1) TARIFES CORRESPONENTS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D´ESTIU:
1 setmana: 78 €
2 setmanes:114 €
3 setmanes: 150 €
4 setmanes: 180 €
5 setmanes: 210 €
6 setmanes: 240 €
7 setmanes: 270 €
8 setmanes: 305 €
9 setmanes: 335 €
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10 setmanes: 375 €
11 setmanes: 410 €
Els empadronats a la Tallada d’Empordà podran gaudir d’un descompte del 15% sobre la tarifa general.
2) TARIFES CORRESPONENTS AL SERVEI DE MENJADOR DEL CASAL D´ESTIU:
Preu àpat per dia alumnes fixes 7,5 € (3,5 € en la opció carmanyola)
Preu àpat per dia alumnes esporàdics : 8,00 € (4,00 € en la opció carmanyola)
S’entendrà com a assistència fixa, aquella que sigui com a mínim d’una setmana de forma continuada.
En els casos que algun nen/a necessites una atenció especial, i per tant, amb un cost afegit al servei, aquest cost complementari
quedaria assumit per les parts implicades, previ consens amb els pares i valorant la situació del moment.
Aquesta valoració serà sotmesa a una Comissió que estarà formada pel Regidor/a d’Educació, el Regidor/a d’Hisenda i el
Secretari de la Corporació o la persona que designi.
En el supòsit que els pares hagin de fer-se càrrec d’una part del cost suplementari d’aquesta atenció especial, l’aportació
màxima en cap cas podrà superar el 40% del seu cost.
Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1.- Gaudiran d’exempció total, parcial o temporal aquells supòsits en què l’Assistent Social formuli proposta en base a què els
responsables del pagament obtinguin uns ingressos anuals inferiors a l’ indicador públic de renda d’efectes múltiples o altres
circumstàncies degudament justificades i raonades pel que fa a les tarifes relatives a quota d’assistència d’aquesta Ordenança.
2.- S’estableix la bonificació del 5% de la quota concertada per:
- aquells nens o nenes que formin part de família nombrosa.
- aquells nens o nenes que conviuen en una família monoparental, i que els ingressos líquids del conjunt familiar resident en
una mateixa vivenda, no sigui superior a dues vegades el IPREM.
3.- S’entén per família monoparental, la que està formada per ascendent sol amb infants, sempre que convisquin amb aquell
i en depenguin econòmicament
de forma exclusiva, i que s’acrediti amb la corresponent tarja de família monoparental.
Per tal de poder acreditar aquesta condició de família monoparental, serà mitjançant la presentació d’un certificat de
convivència, i en el cas de separacions o divorcis, amb la presentació de la sentència judicial acreditativa.
Article 6. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
1.- L’obligació de pagament de la taxa de matrícula regulada en aquesta ordenança neix en el moment en què es matriculi un
infant al Casal d’Estiu de
la Tallada d’Empordà.
2.- L’obligació de pagament de la taxa de la mensualitat regulada en aquesta ordenança neix en el moment d’utilització o
aprofitament del servei de guarda i
custòdia dels infants que assisteixen al Casal d’Estiu de la Tallada d’Empordà.
3.- El pagament d’aquesta taxa, s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
• Pel que fa a la quota d’assistència, el pagament s’efectuarà al començament de l’activitat del Casal d’Estiu mitjançant
transferència bancària al compte corrent de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, indicat en el moment de formular
la inscripció.
• La gestió del cobrament de la inscripció al servei de menjador es realitzarà per avançat. Excepte per les inscripcions
en dies esporàdics, les quals s’hauran de fer efectives el mateix dia en el que s’apunta l’infant al menjador.
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3.- En el supòsit que el nen/a que s’hagués matriculat no hi assisteixi efectivament, no es retornarà, en cap cas, ni la matrícula
ni l’assegurança.
4.- Si que es podrà atorgar una bonificació del 60% de la quota proporcional de la baixa temporal, només per períodes de baixa
de més de 2 setmanes consecutives per motius mèdics o altres circumstàncies excepcionals, previ informe del Director/a del
Casal.
Per tal d’acreditar la no assistència es presentarà certificat mèdic.
No es prorratejarà les mensualitats per dies de no assistència esporàdiques.
5.- La Junta de Govern Local, segons el seu criteri, en casos de considerar situacions familiars excepcionals, podrà establir el
prorrateig de les quotes per
períodes no inferiors a la quinzena.
Article 7. INFRACCIONS I SANCIONS
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança resultin procedents,
s’aplicarà el que disposa
la Llei General Tributària.
Article 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es realitzin 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 es
tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOP de l’aprovació definitiva de la mateixa, i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança que consta de 8 articles, 1 disposició adicional i una disposició final, va ser aprobada pel Ple de l’Ajuntament
en sessió del dia 20 de març de 2018; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el BOP de Girona núm.158 de
16 d’agost de 2018.
La Tallada d’Empordà, 23 de novembre de 2018
Josep Ferrer Vilavella
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

