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Ordenança Fiscal núm. 0. General de gestió, recaptació, i inspecció dels 
tributs i altres ingressos locals de dret públic. 
 

SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 1.- Naturalesa i finalitat. 
 
1. Naturalesa de l’Ordenança. 
La present ordenança fiscal general conté preceptes municipals bàsics, substantius i de 
procediment, relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 
Ha esta aprovada a l’empara del que preveu l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, els articles 11,12.2 i 15.3 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març (TRHL) i 
la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
A més de la normativa anterior, cal tenir en compte, com a dret supletori, les disposicions estatals i 
autonòmiques vigents en matèria d’hisenda pública, administració financera i règim local. 
 
2. Finalitat. 

Es dicta aquesta ordenança per a: 
a) Desplegar allò, que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents als 

procediments tributaris de gestió, i inspecció i recaptació, portats a terme per aquest 
Ajuntament. 

b) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i reglaments interns  i 
evitar així la reiteració. 

c) Regular les matèries que necessiten concreció o desenvolupament per part de 
l’Ajuntament com a adaptació de la normativa general. 

d) Informar els ciutadans de les normes vigents, així com dels seus drets i garanties, per tal 
d’aconseguir una millor gestió dels ingressos municipals. 

 
Article 2.- Àmbit d’aplicació. 
 

1. Aquesta Ordenança, així com les ordenances fiscals específiques de cada concepte 
d’ingrés, obligaran en el terme municipal de Maçanet de la Selva i s’aplicaran d’acord amb 
els principis de residència efectiva i territorialitat, segons la naturalesa del dret. 

2. La Junta de Govern Local podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquesta 
Ordenança i de les ordenances reguladores de cada exacció. 

 
SECCIÓ II. TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS, AVOCACIÓ  I ACTUACIONS. 

 
Article 3.- Aspectes generals. 
 
1. Els expedients, en tot moment, permetran que una persona no qualificada pugui entendre el 

seu contingut. La seva tramitació seguirà criteris de racionalitat i eficàcia, amb simplificació 
dels tràmits que hagi de realitzar el ciutadà. A més, contindran informació senzilla, íntegra, i 
fidel, amb signatura del funcionari responsable de cada càlcul, proposta o actuació en general 
realitzada.  

2. Els expedients tramitats electrònicament també seguiran estrictament el que s’ha expressat a 
l’apartat anterior i, pel que fa a les signatures,  permetran identificar sense dubte el funcionari 
responsable de cada actuació. 

3. Tots els departaments de l’Ajuntament estan obligats a informar els ciutadans que ho sol·licitin 
del contingut de les ordenances i reglaments municipals, així com de la normativa general i de 
la jurisprudència d’aplicació.  

4. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà al ciutadà la seva identificació i, 
en tot cas, el NIF. A més, si el ciutadà actua mitjançant representant, aquest haurà d’acreditar 
la seva condició de mandatari mitjançant poder notarial o autorització escrita i fotocòpia del 
DNI del  mandant. 
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Article 4.- Accés a arxius. 
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i documents que formin part d’expedients, en 

els termes de la legislació vigent, però perquè sigui autoritzada la consulta i/o còpia de 
documents, serà necessari que es formuli una petició individualitzada i s’especifiquin els 
documents que es desitgen consultar. 

2. La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres 
persones. En tot cas la Secretaria informarà sobre la procedència de la consulta i valorarà que 
aquests documents no continguin dades referents a la intimitat de persones diferents del 
consultant. 

 
Article 5.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que figurin en l’expedient. 
 
1. Les peticions de còpies hauran de ser realitzades pel ciutadà o el seu representant, per escrit. 
2. Es procurarà posar a disposició dels ciutadans l’ús d’una màquina fotocopiadora que, previ 

pagament, permeti l’obtenció de fotocòpies.  
3. L’obtenció de còpies requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició i 

reproducció de documents. 
4. El moment per sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència.  
5. Per diligència incorporada en l’expedient es farà constar el nombre de folis dels quals s’ha 

expedit còpia i la seva recepció per part del ciutadà.  
6. Els ciutadans no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurin a l’expedient i 

afectin  l’interès de tercers o la intimitat d’altres persones. El secretari informarà motivadament 
sobre la sol·licitud de còpia de documents que figurin a l’expedient. 

 
Article 6.- Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments. 
 
Les sol·licituds dels ciutadans relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o 
resolució dels procediments es dirigiran a l’Alcaldia o Gerència del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Article 7.- Al·legacions i tràmits d’audiència a l’interessat. 
 
1. Quan els ciutadans formulin al·legacions o presentin documents abans del tràmit d’audiència, 

es tindran en compte a l’hora de redactar la corresponent proposta de resolució, i es farà 
esment exprés de la circumstància de la seva aportació en els seus antecedents.  

2. En els procediments de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a la l’adopció de la 
resolució administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per altres 
administracions o pels interessats 

3. En els procediments d’inspecció i en els de recaptació , es donarà audiència a l’interessat 
segons el previst en les normes tributàries o de recaptació aplicables respectivament. 

4. En les resolucions dictades en aquells procediments en els quals no hagi resultat necessari 
tràmit d’audiència, es farà constar el seu motiu legal. 

5. Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 15 dies. 
 
Article 8.- Registres. 
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels medis 

següents: 
a) En el Registre General Municipal. 
b) En el Registre del Consell Comarcal de la Selva 
c) Per compareixença davant un funcionari municipal o comarcal. 
d) En les oficines de correus. 
e) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger. 

 
Dels escrits que es presentin vàlidament, els interessats podran exigir el corresponent rebut i 
s’admetrà com a tal una còpia en la què figuri la data de presentació. 

 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 4
 

 

2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les seves anomalies, i se li indicarà que, 
si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició. 

 
Article 9.- Còmput de terminis 
 
1. A l’efecte del còmput de terminis per a resoldre s’entendrà allò que estableixi l’article 31 de la 

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
2. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que 

són hàbils, i s'exclouen del còmput dissabtes, diumenges i els declarats festius. 
3. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell 

en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què es 
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no 
hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el termini finalitza 
l’últim dia del mes. 

4. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
5. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc 

la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi 
l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 

6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de 
terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 

 
 
Article 10.- Normes sobre inici i desenvolupament de les actuacions i procediments 
tributaris. 
 
1. Inici de les actuacions i procediments tributaris: 

a. d’ofici, per resolució del regidor d’Hisenda, amb notificació  a l’obligat tributari de l’acord 
d’inici. 

b. a instància de l’obligat tributari, mitjançant autoliquidació, declaració, comunicació, 
sol·licitud o qualsevol altre mitjà previst a la normativa tributària 

 
2. Administració tributària 
 
És l’àrea municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Maçanet, no obstant això el Ple municipal  ha 
acordat delegar en el Consell Comarcal de la Selva les competències pròpies de la gestió 
tributària, la inspecció i la recaptació (en via voluntària i executiva).  
 
Mitjançant la delegació l’Ajuntament trasllada al Consell Comarcal l’exercici de la competència 
però manté la titularitat i es reserva, preceptivament, la intervenció en la gestió del delegat.  És a 
dir, el Consell Comarcal de la Selva, com a delegat, exerceix la competència i l’Ajuntament es 
manté com a titular responsable. 
 
3. Desenvolupament del conveni de delegació i avocació singular 
 
L’alcalde queda facultat per a dictar les normes i instruccions que el desenvolupament del conveni 
de delegació exigeixi. Aquesta facultat inclou l’avocació prevista a l’article 10 de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre del règim jurídic del sector públic, per a expedients concrets i determinats, identificables 
amb el nom i cognoms dels interessats quan circumstàncies de índole tècnica, econòmica, social, 
jurídica o territorial ho facin convenient als interessos del municipi de Maçanet de la Selva.  
 
L’avocació, a diferència de la revocació,  és una competència decisòria que es farà mitjançant 
decret motivat de l’alcalde dins l’àmbit de la intervenció en la gestió del delegat. 
 
4. Obligacions de l’Administració tributària : 
 

a) facilitar en tot moment als obligats tributaris l’exercici dels drets i el compliment de les 
seves obligacions, respectant estrictament les Ordenances Fiscals aprovades pel Ple 
municipal de Maçanet de la Selva 
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b) documentar qualsevol de les seves actuacions en comunicacions, diligències, informes i 
altres documents previstos en la normativa específica de cada procediment, identificant 
clarament el nom i cognoms del funcionari responsable del tràmit. 

c) facilitar la resolució expressa de totes les qüestions que els obligats tributaris plantegin en 
els procediments d’aplicació dels tributs i que la llei obligui a resoldre, realitzar els tràmits, 
motivar les propostes amb breu referència als fets i fonaments de drets per a que sigui 
dictada resolució i pugui ser notificat el seu contingut als interessats. 

 
5. Resolucions vàlides 
 
Les resolucions, en els procediments tributaris municipals, únicament seran acords adoptats 
vàlidament pel Ple, per l’Alcalde, per la Junta de govern local i pel Regidor d’Hisenda. Quan les 
resolucions siguin dictades pel Consell Comarcal de la Selva hauran de ser adoptades, únicament, 
pel President o pel Gerent del Consell, de conformitat amb els articles 12.2, 13.1 h) i 16.1 a) i e) de 
la Refosa de la llei d’Organització comarcal de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 4/2003 
de 4 de novembre. 
 
Excepcionalment, en els procediments de recaptació en via de constrenyiment, tindran la 
consideració de resolucions els actes dictats pel tresorer i per l’agent executiu, que hauran de ser 
funcionaris, sempre que aquests actes estiguin previstos expressament a les normes legals i 
reglamentàries d’aplicació. 
 
6. Comunicacions als obligats tributaris 
 
Les comunicacions als obligats tributaris són els documents mitjançant els quals es notifica l’inici 
del procediment o altres fets o circumstàncies relatius al mateix o s’efectuen els requeriments que 
siguin necessaris a qualsevol persona o entitat.   
Les comunicacions, ja siguin de l’Ajuntament o del Consell Comarcal es limitaran als dos supòsits 
següents : 
 

a) Quan traslladin resolucions, segons s’ha expressat al paràgraf 5 anterior, i vagin signades 
pel secretari municipal i incorporin els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, òrgan 
davant el que hagin de presentar-se i termini per la seva interposició. 

b) Quan l’Alcalde o el regidor d’Hisenda, en el cas de l’Ajuntament  o el President  o el 
Gerent en el cas del Consell Comarcal de la Selva, s’adrecin a un obligat tributari o 
col·lectiu de contribuents per tal d’explicar fets o circumstàncies relatius a l’aplicació dels 
tributs, efectuar requeriments o desenvolupar resolucions adoptades o en tràmit d’adopció. 

 
7. Diligències i compareixences 
 
Les diligències o compareixences que es formalitzin en el curs de les actuacions i procediments 
tributaris aniran signades per funcionaris de carrera,  tenen la naturalesa de documents públics i 
proven els fets que recullen. 
 
8. Aprovació de liquidacions 
 
Les liquidacions de drets, provisionals o definitives,  són actes resolutoris i, per tant, per a la seva 
validesa exigiran acord d’aprovació vàlidament adoptat segons el paràgraf 5 anterior.  
 
 

SECCIÓ III. NORMES SOBRE GESTIÓ 
 
Article 11.- Calendari fiscal i anuncis de cobrament. 
 
Els períodes de pagament seran aprovats i modificats, en tot cas, per la Junta de Govern Local, a 
proposta no vinculant del Consell Comarcal de la Selva. 
1. Aprovat el calendari fiscal, l’Alcalde ordenarà la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província, i en els taulers d’edictes. 
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2. L’anunci del calendari fiscal complirà la funció de publicar l’anunci de cobrament i el seu 
contingut, d’acord amb l’article 24 del Reglament general de recaptació. 

3. En tot cas, l’anunci de cobrament contindrà al menys: 
a) El termini de pagament. 
b) Els mitjans de pagament, seran els que tinguin establerts en cada moment les entitats 

financeres col·laboradores. 
c) Els llocs, dies i hores de pagament, seran els de les oficines de les entitats col·laboradores 

que figurin en el document de pagament. 
d) L’advertiment que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament 

voluntaris, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec 
de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, els costos que es produeixin. 

 
Article 12.- Aprovació de padrons i exposició pública de padrons. 
 
1. L’aprovació dels padrons queda delegada en el Consell Comarcal de la Selva. 
2. La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc una vegada hagi recaigut l’acord 

referit a l’apartat anterior. 
3. Els padrons fiscals, que contindran les quotes a pagar i llurs elements tributaris determinants, 

seran sotmesos a informació pública durant els quinze dies següents a la publicació de l’edicte 
al BOP. 

4. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o 
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la Llei 
General Tributària. 

5. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents, 
es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic, on constaran 
degudament separats els conceptes d’ingrés. 

6. Contra l’exposició pública dels padrons, i de les liquidacions en aquests incorporades, es 
podrà interposar davant l’òrgan que els ha aprovat el recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització 
d’exposició pública del padró. 

7. Quan de la resolució dels recursos de reposició interposats durant període d’exposició pública 
de qualsevol padró, resulti una estimació de les pretensions del recurrent amb reducció de les 
quotes, aquesta causarà efectes en el mateix exercici. 

 
Article 13.- Liquidacions d’ingrés directe. 
 
1. En relació als tributs de cobrament periòdic, es practicarà liquidació d’ingrés directe, en els 

supòsits següents: 
a) Quan per primera vegada han ocorregut els fets o actes que puguin originar l’obligació de 

contribuir. 
b) Quan l’Administració Tributària coneix per primera vegada de l’existència del fet 

imposable, malgrat haver-se meritat amb anterioritat el tribut i sense perjudici de les 
sancions que poguessin correspondre. 

c) Quan s’han produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les 
aprovades amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i de la 
variació de tipus impositius recollits a les Ordenances Fiscals. 

2. Pel que fa a l’aprovació i notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà 
d’aplicació el règim general regulat en el capítol següent. 

3. Notificada l’alta en el corresponent padró, es notificaran col·lectivament les successives 
liquidacions mitjançant edictes. 

 
Article 14.- Pràctica de liquidacions. 
 
En els termes regulats en aquesta i altres Ordenances Fiscals es practicaran liquidacions d’ingrés 
directe quan, no havent-se practicat l’autoliquidació o dipòsit previ, l’Administració Tributària 
conegui l’existència del fet imposable.  
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Article 15.- Aprovació de les liquidacions. 
 
L’aprovació de les liquidacions és competència delegada en el Consell Comarcal de la Selva. 
 
Article 16.- Presentació de declaracions i autoliquidacions. 
 
1. Els obligats tributaris han de presentar les declaracions i autoliquidacions establertes a les 

Ordenances Fiscals. 
2. La manca de presentació de declaracions o autoliquidacions de manera íntegra o de forma 

completa i correcta, constitueix infracció tributària que es tractarà d’acord amb la Llei General 
Tributària. 

3. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva 
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de regularització per part del 
Consell Comarcal de la Selva.. 

 
Article 17.- Notificacions de les liquidacions d’ingrés directe. 
 
1. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la 

normativa de desenvolupament i, supletòriament, a la Llei 39/2015 de procediment 
administratiu comú a les administracions públiques.  

2. Quan ’interessat o el seu representant rebutgin la notificació, el fet s’indicarà a l’acusament de 
recepció i s’especificaran les circumstàncies de l’intent de notificació. En aquest cas es 
considerarà efectuat el tràmit. 

3. El lliurament material del document-notificació podrà realitzar-se pel Servei de Correus, per 
funcionari notificador municipal, o mitjançant personal que pertany a empresa contractada pel 
servei de distribució de notificacions. 

 
Article 18.- Els beneficis fiscals que reconeix aquest Ajuntament, queden establerts a l’Ordenança 
general de beneficis fiscals i a cada Ordenança fiscal particular. Independentment, l’Ajuntament 
podrà atorgar ajuts per qüestions d’interès general en els supòsits previstos a la llei i d’acord amb 
l’article 21.  
 
Article 19.- Concurrència de procediments. 
 
En els casos de concurrència de procediments administratius,  de constrenyiment, de 
compensació, d’execució o concursals universals, judicials i no judicials i, en general, quan 
existeixin circumstàncies que aconsellin protegir els drets de la Hisenda Municipal, l’Alcaldia podrà 
dictar el Decret d’avocació singular previst a l’article 10. 
 
Article 20.- Altres crèdits no tributaris. 
 
1. L’Ajuntament és titular d’altres crèdits de dret públic, per a la realització dels quals es dicten 

algunes regles en el present capítol i que es relacionen tot seguit: 
 

a) Ingressos per actuacions urbanístiques 
b) Responsabilitat de particulars 
c) Reintegraments per subvencions, per execucions subsidiàries i per altres 
d) Cànon o participació en els beneficis per concessió o autorització administrativa  (apartat 

9è de l’article 7 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre).  
 

2. Per al cobrament d’aquestes quantitats, l’Ajuntament ostenta les prerrogatives establertes 
legalment i podrà aplicar el procediment recaptatori fixat al Reglament General de Recaptació; 
tot això, en virtut del previst a l’article 2.2 del TRLHL, en relació amb l’article 10 de la Llei 
General Pressupostària. 

 
Article 21.- Consideració de l’interès públic. 
 
Per a la consideració de l’interès públic és competent la Junta de Govern, que haurà de valorar si 
una activitat reuneix una o vàries de les condicions següents: 
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1. Que tingui el caràcter de complementària respecte de les competències municipals,  oberta 

al públic i no restringida exclusivament a determinats col·lectius. 
2. Que promogui els drets humans, el foment  de la igualtat d’oportunitats i col·labori amb la 

integració social de persones amb discapacitat i en risc d’exclusió. 
3. Que aporti valor afegit al nom de la ciutat i a la seva projecció externa. 
4. Que reforci la promoció cultural, esportiva, comercial, turística o equivalent que permeti 

atreure  visitants a la vila. 
5. Que contribueixi a la dinamització i incentiu de l’economia local. En aquest sentit, per 

exemple, es considerarà que compleix si un mínim del 30% del total de participants en 
l’activitat estan allotjats en establiments hotelers de Maçanet de la Selva. 

 
Article 22.- Òrgan competent per a ajornaments i fraccionaments. 
 
Serà competència de la Junta de Govern o del Gerent del Consell Comarcal de la Selva 
l’atorgament de fraccionament i ajornaments de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic 
en període voluntari. 
 
Article 23.- No exigència d’interessos per ajornament i fraccionament. 
 
1. D’acord amb l’article 10 del TRLHL, no s’exigirà interès de demora en els acords de 

fraccionament de pagament que hagin estat sol·licitats en període voluntari, sempre que es 
refereixi a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament total 
d’aquestes es produeixi en el mateix exercici del seu meritament. 

2. Seran condicions indispensables pel seu atorgament: 
 

a) que l’obligat tributari estigui al corrent de les seves obligacions tributàries en el moment de 
la sol·licitud. 

b) que l’obligat tributari hagi domiciliat bancàriament els rebuts domiciliats  
 
Article 24. Gestió del fraccionament 
 
1. Una vegada concedit el fraccionament, s’entendrà prorrogat per a exercicis successius, si 

l’obligat tributari no manifesta abans del 30 de gener de l’any següent la seva voluntat 
expressa d’exclusió d’aquesta modalitat de pagament. 

2. L’incompliment del fraccionament donarà lloc a l’exigència de la totalitat del deute en via de 
constrenyiment, d’acord amb el que estableix el vigent Reglament General de Recaptació. 

 
 

SECCIÓ IV. FRACCIONAMENT GRATUIT UNIFICAT 
 
Article 25 – Objecte i fonament 
 
En ús de les potestats previstes als apartats a) i b) de l’article 4.1, article 106   i 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa 
en els articles 12.2, 15.3 i següents del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix aquest sistema de recaptació 
denominat fraccionament gratuït unificat, d’ara endavant FGU. 
 
Article 26 – Definició 
 
1. El sistema FGU consisteix en el pagament a compte al llarg d'un exercici fiscal de tots els 

deutes  que meritin entre l'1 de gener i el 31 de desembre d'aquells tributs de venciment 
periòdic, amb notificació col·lectiva, el venciment dels quals es produeixi en el mateix exercici 
de la seva meritació. Per tant, els rebuts emesos per FGU sempre tindran caràcter de 
"pagament a compte". 

 
2. Únicament podran acollir-se a aquest sistema els obligats pels tributs següents:  
  a) Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica. 
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 b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 c) Taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries. 
 d) Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (guals). 
 
Article 27 – Característiques 
 
Són característiques d'aquest procediment: 
1. Tots els tributs : L'adhesió per a tots els tributs de l'article 26.b , dels quals l’interessat sigui 

contribuent o obligat al pagament en el moment de la sol·licitud. 
2. Voluntari i exprés : L’adhesió voluntària i expressa. L’obligat podrà renunciar a aquest sistema 

per tornar al tradicional.  
3. Prorrogat automàticament : Una vegada sol·licitada l'alta en el sistema, l’adhesió es 

considerarà prorrogada automàticament per a successius exercicis sempre que l’interessat no 
comuniqui la baixa de forma expressa. 

4. No merita interessos : sense perjudici de l’exigència del deute en via de constrenyiment en el 
supòsit d’impagament, en els termes establerts en el vigent Reglament general de recaptació.   

5. Exigeix domiciliació : Serà imprescindible la domiciliació bancària dels successius pagaments 
que es realitzin. 

 
Article 28 – Subjectes passius o obligats al pagament  
 
Podran adherir-se al FGU els subjectes passius o obligats al pagament indicats en l'article 26.a, 
que compleixin les següents condicions: 
 
1. No tenir deutes pendents en via de constrenyiment, tret que estiguessin impugnats i garantits. 

En cas que la resolució fos desestimatòria, se seguiria amb el procediment de constrenyiment 
per aquest deute, sense que aquest fet doni lloc a l’anul·lació del FGU. 

2. Haver sol·licitat adherir-se al FGU en el termini establert. 
 
Article 29 -  Gestió de la sol·licitud 
 
1. Les sol·licituds d’alta i baixa seran presentades amb anterioritat a la data del començament de 

la seva aplicació, i en tot cas abans del 15 de desembre de l’exercici anterior al de la seva 
vigència. 
De forma excepcional, en el primer exercici en què entri en vigor aquesta ordenança la 
sol·licitud per adherir-se s’allargarà fins al 15 de gener del mateix any de l’entrada en vigor.   

 
2. Una vegada tancat el període de recepció de sol·licituds i processada la informació, 

l’Ajuntament o organisme què tingui delegada la gestió recaptatòria dels tributs municipals,  
enviarà a l’interessat una confirmació de l’adhesió al FGU amb informació detallada i completa 
sobre el procediment i els conceptes tributaris  incorporats.  

 
Article 30. De les quotes 
 
1. L'import total del deute s’obtindrà prenent les dades dels padrons dels exercicis anteriors i 

actualitzant-los en els percentatges legals establerts anualment i els que aprovi l’Ajuntament.  
 
2. L’import total o parcial del deute es podrà compensar amb devolucions d'ingressos indeguts o 

derivats de la normativa de cada tribut i resta de crèdits al seu favor reconeguts mitjançant un 
acord de la Junta de Govern Local, a proposta de la Regidoria d'Hisenda. 

 
a) L’import resultant, amb independència del saldo resultant creditor o deutor, es dividirà entre 

dotze terminis, i serà ingressat o carregat mensualment mitjançant domiciliació bancària. 
b) L’import dels terminis corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre es 

calcularan d’acord amb la regularització efectuada. 
c) Cada mensualitat a favor de l'Ajuntament tindrà el caràcter de “a compte” i la característica 

de no fraccionable i inajornable. 
d) No es podran acollir al FGU els obligats tributaris pels quals resulti un import mensual 

inferior a: 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 10
 

 

 9 €, en cas  de persones físiques no empresaris o professionals 
 40 € per a empresaris o professionals, ja siguin persones físiques o jurídiques.  

 
Les sol·licituds desestimades per aquesta causa seran comunicades als interessats. 

 
e) En aquells tributs en els quals procedeixi el prorrateig de la quota el contribuent estarà 

obligat a continuar el pagament dels terminis, sense perjudici de la regularització que 
procedeixi en virtut del que es disposa en l'apartat b) anterior. 

 
3. Durant els dos primers mesos de l'exercici següent a aquell en què hagi tingut efecte el 

pagament mitjançant FGU es remetran les corresponents cartes de pagament individuals dels 
tributs corresponents a l’exercici anterior.  

4. Els càrrecs de les quotes mensuals es faran efectius durant els deu primers dies de cada mes,  
no s’admetrà com a data de pagament l'ingrés realitzat amb posterioritat a aquest dia excepte 
en el cas recollit en l'article 29.1. 

 
Article 31.  De l'impagament i abandó del sistema 
 
1. Quan alguna quota mensual resulti impagada, l'interessat haurà de sol·licitar una còpia del 

document d’ingrés en les Oficines de la Recaptació i abonar-lo en l'entitat bancària o caixa 
designada per a la domiciliació dels pagaments en el termini de 7 dies. El cost bancari de la 
devolució del rebut correrà a compte del contribuent. 

 
2. Quan s’acumulin dues quotes impagades sense causa justificada es cancel·larà el FGU. 

Aquesta circumstància serà comunicada a l'interessat i tindrà els següents efectes: 
 

a) Les quotes ja abonades pel contribuent serviran per al pagament d'aquells tributs el període 
de cobrança dels quals s’hagi iniciat. Les diferències resultants, si escau, seran 
regularitzades en l'últim trimestre de l'exercici de la següent manera: 

 
 Si la diferència fos a favor del contribuent, mitjançant la devolució per transferència 

bancària de l'import no aplicat al compte designat per l'interessat en el procediment o bé 
per compensar d’ofici deutes en via de constrenyiment. 

 Si la diferència fos a favor de l'Ajuntament, mitjançant notificació del deute tributari 
perquè s’ingressi en període voluntari. Transcorregut aquest termini sense efectuar 
l'ingrés, s'exigirà en via de constrenyiment. 

b) L'interessat estarà obligat, si escau, al pagament dels rebuts que tinguin període  de 
cobrament posterior a la data de l’exclusió del sistema, dins dels terminis establerts en el 
calendari fiscal ordinari corresponent a l'exercici. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Única- Modificació automàtica 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  
 
Primera- En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s’aplicarà la Llei General Tributària, 
el Text Refós de les Hisendes Locals, el Reglament General de Recaptació i altres disposicions 
que les desenvolupin o complementin. 
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Segona- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
 
APROVACIÓ I VIGÈNCIA 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents 
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Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles 
 
 
Article 1. Fonament Legal 
 
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1,b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya; 15 al 19 i 60 a 77 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que s'aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 
de març pel que s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1.- L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns 
immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels següents drets sobre béns immobles 
rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 

a)   D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics 
afectats. 
b)   D'un dret real de superfície. 
c)   D'un dret real d'usdefruit. 
d)   Del dret de propietat. 

 
 2.- Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns 
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials definits com a tals en les 
normes reguladores del Cadastre immobiliari. El caràcter urbà o rústic de l'immoble dependrà de la 
naturalesa del sòl. 
 
 3.-En cas que un mateix immoble estigui localitzat en diferents termes municipals a l´efecte 
d´aquest impost s’entén que pertany a cadascun d’aquests per la superfície que ocupi al terme 
municipal respectiu. 
 
4.- No estan subjectes a aquest impost: 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre 
i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït. 
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats: 
-  Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, llevat de 
quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 
- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.    
 
5.- Aquest impost grava el valor dels béns immobles a què es refereixen els apartats. 

 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius a títol de contribuents les persones naturals i jurídiques i les entitats a 

què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que 
siguin titulars del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost. 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer major 
cànon. 

 
2.- Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu 

canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, segons el 
termes de l’article 9 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, 
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti 
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l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels 
subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 

 
3.- Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 

natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als 
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

 
Article 4. Responsables 
 
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 35.4 

de la Llei 58/2003 General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs 
respectives participacions, de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es 
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al 
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

 
4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

5.- En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries 
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. 

 
6.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 
 
Article 5. Exempcions 
 
1.-  Estaran exempts els següents béns immobles: 

a) Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals que 
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, 
així com els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional. 

b) Els béns comunals i les forests veïnals de mà comuna. 

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

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 

e) Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en 
vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva 
representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials. 

f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament 
determinades, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la 
densitat de l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti. 

g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, 
que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per 
a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els establiments d’hostalera, 
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espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les 
oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

2.- Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots els 
béns immobles la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 (deu) Euros. 

3.- Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts: 

a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o 
parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada per 
l'ensenyament concertat. 
Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació: 

- Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data 
de finalització. 

- Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície 
destinada a l’activitat concertada. 

- Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat 
concertada. 

b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès 
cultural, mitjançant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es refereix l'article 
12 com integrants del Patrimoni Històric, així com els compresos en les disposicions 
addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei. 
 
Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del perímetre 
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, 
sinó, exclusivament, a aquells que reuneixin les següents condicions: 

- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en 
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, 
de 25 de juny del Patrimoni Històric Espanyol. 

- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 
23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament pel desenvolupament i 
aplicació de la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació urbana, com a objecte de 
protecció integral en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/85, de 25 de 
juny. 

c) La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de 
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per 
l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptats des 
del període impostiu següent a aquell en què se sol·liciti. 

 
4.- Els béns de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els 

mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres. 
Per gaudir d'aquesta exempció caldrà adjuntar a la corresponent sol·licitud la següent 
documentació: 

- Acreditació de la titularitat del bé immoble. 

- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries. 

5.- Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es declara, 
l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de l’article 9 
d’aquesta Ord enança, expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les exempcions 
sol·licitades amb posterioritat al acreditament de l’impost, tindran efectes des del període 
impositu següent a aquell en què se sol·liciti. 
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Article 6. Bonificacions 
 
1.- S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se 

sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de 
l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova 
com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impostiu següent a 
aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que 
durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en 
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. 
 
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 

 
- El benefici només s’atorgarà a subjectes que realitzin activitats que suposin l'ordenació per 

compte propi dels medis de producció i de recursos humans o  d'un dels dos, amb la 
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 

- El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun 
dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut. 

- Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat 
d'aquestes empreses. 

- Per renovar el benefici fiscal a partir del primer període impositu d’aplicació caldrà trametre 
una nova sol·licitud a l'òrgan encarregat de la gestió acreditar el compliment de la resta de 
requisits inicials així com la realització efectiva d’obres d’urbanització o construcció. 

 
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 

- Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost. 
- Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en la qual consti la data de l’inici 

de les obres. 
- Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
- Còpia del rebut de l'Impost sobre béns immobles respecte al bé immoble respecte al qual 

se sol·licita la bonificació. 
- Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat 

expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles 
objecte de les obres. 

- Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre 
l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització o construcció 
efectivament realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer 
exercici. 
 

2.- Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres 
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que 
gaudeixin, en els condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d'un règim 
de protecció oficial. No obstant, quan s'acrediti l'obtenció de la qualificació definitiva amb 
posterioritat al meritament del primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, aquest 
serà el primer període impositiu bonificat. 

 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar- en qualsevol 
moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i tindrà 
efectes, des del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti. 

 
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent 
documentació: 

- Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el que 
s'ha construït l'immoble. 

- Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial 
expedida per l’òrgan autonòmic competent. 
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- Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al qual 
se sol·licita la bonificació, caldrà acreditar la titularitat del dret gravat. 

 
3.- Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les 

cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes establerts a la Llei 
20/90, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les Cooperatives. 

 
4.- Tindran dret a una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost els immobles en els que 

el subjecte passiu tingui la condició de titular de família nombrosa, o de família nombrosa 
monoparental i, a més, compleixin amb les condicions següents: 

  
- Estar empadronats en l’habitatge objecte de bonificació, al menys des del moment en 

què es merita l’impost, el dia 1 de gener. 
- Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència habitual del 

conjunt de la família. 
- L’escalat de renda màxima, segons número de fills per accedir a la bonificació: 
 

Número de fills Renda màxima de la unitat familiar 

2 (monoparental) 34.0000’00 € 

3 36.060’73 € 

4 42.070’85 € 

5 48.080’97 € 

6 54.091’09 € 

7 60.102’21 € 

8 66.111’33 € 

9 72.121’45 € 

10 78.131’57 € 

 
 
Per renda màxima s’entendrà la suma dels rendiments del treball, del capital mobiliari, 
immobiliari i d’activitats econòmiques, i dels guanys patrimonials. En cas de disposar de 
declaració l’impost de la renda de les persones físiques, per renda màxima s’entendrà que 
equival als rendiments i imputacions de renda que formen la part general de la renda així 
com també les rendes i guanys patrimonials que formen part de la base de l’estalvi. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la qual 
acompanyaran la documentació següent: 
 
 DNI del sol·licitant. 
 Carnet de família nombrosa o títol de família monoparental. 
 Volant d’empadronament i convivència 
 Justificant d’haver pagat l’impost corresponent a l’any en què es sol·licita el benefici 
 Declaracions de renda presentades els dos últims anys de totes les persones de la 

unitat familiar. 
 Dades fiscals de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques expedides per 

l’Agència Tributària, que inclogui rendiments del treball, rendiments de comptes 
bancaris i informació Cadastral d’Immobles (document anual de “dades fiscals” a 
efectes IRPF expedit per l’AEAT). 

 Certificat expedit per les entitats bancàries amb detall dels rendiments de productes 
financers com imposicions a termini, pagarés, lletres del tresor, fons d’inversió, etc  
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 Justificant d’ingressos rebuts de la Seguretat Social, en cas de ser beneficiari de 
prestacions, expedit per la Tresoreria General o òrgan públic equivalent 

 
5.-Gaudiran d’una bonificació màxima del 30% de la quota íntegra de l’impost, en els termes 

establerts a l’apartat següent, els immobles destinats a habitatges en els quals s’hagin instal·lat 
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per autoconsum, 
amb el següents requisits: 

 
- L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions disposin de 

les corresponents homologacions de les administracions competents.  
- La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud de la llicència d’obres, i 

contindrà el corresponent projecte tècnic amb el pressupost, la memòria i els plànols de la 
instal·lació.  

-  La bonificació no serà d’aplicació quan preceptivament s’hagi d’instal·lar un sistema de 
captació d’energia solar en virtut de la normativa vigent reguladora aplicable en matèria 
d’edificació. 

 
La bonificació establerta en el punt anterior tindrà una durada màxima de 10 anys, a comptar de 
l’any següent al de la instal·lació, i es reduirà progressivament de la forma següent:  
 
- Del primer al tercer anys següents al de la instal·lació, es fixa una bonificació del 30% de la 

quota. 
- Del quart al sisè any, una bonificació del 20% de la quota íntegra.  
- Del setè al novè any, una bonificació del 10% de la quota íntegra. 
- El desè any, una bonificació del 5% de la quota íntegra”. 
 
6.- Normes de gestió relatives als beneficis fiscals dels articles anteriors. 

 
Per a gaudir de les exempcions dels apartats 4.3 a, 4.3 b, així com aquelles altres que, sense 
estar compreses en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes a l’article 62 
del TRHL, es requerirà que el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives 
liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels 
requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció. 
 
Concurrència de bonificacions: En el cas de concurrència de dos o més bonificacions, el 
percentatge de la segona s’aplicarà sobre la quota integra que resulti de la bonificació anterior i 
així successivament. 
 

Concurrència d’altres beneficis fiscals: Les exempcions i bonificacions abans esmentades són 
compatibles amb els incentius que el Ple  municipal tingui establerts en cada moment per 
fomentar construccions i instal·lacions ecoeficients.   

 
 
Article 7. Determinació de la quota líquida 
 
1.-La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es 

determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa a les 
normes reguladores del Cadastre immobiliari. 

 
2.-La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles rústics i urbans la 

reducció establerta al R.D.Legislatiu 2/04, de 05 de març.   
 
3.-La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen 

següents: 
 

Tipus de béns immobles Tipus de gravamen 
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Immobles urbans VC baix(solament habitatges) 0,6600 % 

Immobles urbans VC alt, habitatges i resta (solars, pàrquings, 
comerços, indústries...) 

0,7044 % 

Immobles caract.espec. 1,3000 % 

Immobles rústics 0,6500 %” 

 
 
4.- La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que 

siguin d'aplicació. 
 
Article 8. Període impositiu i meritació de l'impost 
 
1.- L'impost merita el primer dia del període impositiu. 
2.- El període impositiu coincideix amb l'any natural. 
3.- Els fets, actes, i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el 

Cadastre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d'aquest impost l´exercici 
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. 
L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultats dels procediments de valoració col·lectiva i 
de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials 
coincidirà amb la prevista a les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 

 
Article 9. Règim de gestió tributària de l’impost 
 
1.- La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, 

serà competència de l'Ajuntament, que podrà delegar en el Consell Comarcal de la Selva o 
Diputació de Girona, i abastaran les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i 
bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, 
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos 
indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per 
l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat, 
sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s'hagin pogut 
realitzar a favor d’altres administracions, en quin cas s'estarà al contingut dels esmentats 
acords. 

 
2.- Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns 

immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. 
Als efectes de l’exempció establerta a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta Ordenança, l’import del 
rebut es calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el document de 
cobrament. 

 
Article 10. Padrons tributaris 
 
1.- L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la resta de 

documents expressius de les seves variacions elaborats a l'efecte per la Direcció General del 
Cadastre. 

2.- La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal anual, 
que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils perquè els 
interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. 
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de 
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 

 
3.- Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició  regulat a 

l'article 14-c del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el text refós de  la Llei 
Reguladora de les 'Hisendes Locals. 

 
4.- El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi 

l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes 
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publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de 
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 

 
Article 11. Liquidacions Tributàries 
 
1.- L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis 

que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre immobiliari. Aquestes 
liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia següent en 
què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació 
cadastral. 

 
2.- Les liquidacions es notificaran de conformitat amb les seccions 2ª i 3ª del capítol II del Títol III 

de la Llei  58/2003, General Tributària, de 17 de desembre, i s'atorgarà el període de pagament 
que determina  l'article 62-2 de l'esmentada Llei. 

 
3.- Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 

del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el text refós de  la Llei Reguladora 
de les 'Hisendes Locals. 

 
Article 12. Subvencions de la quota líquida 
 
Gaudiran d´una subvenció del 25% de la quota líquida de l´impost, els contribuents que compleixin 
els següents requisits: 
 

a. Jubilats que acreditin estar empadronats en el municipi en el municipi de Maçanet durant 
un mínim de 5 anys, amb residència efectiva en aquest. 

b. Que l´immoble subvencionat sigui la seva residència habitual i que no disposin de cap 
altre immoble de naturalesa urbana. 

c. Que la renda màxima de la unitat familiar no sobrepassi l´escalat següent: 
 

 
 
 
 

 
(La  definició de renda de la unitat familiar és la que està definida en l´apartat 4 art. 
d´aquesta Ordenança) 
 

d. Documentació que cal aportar i circuït administratiu: 
 

1. Instància sol·licitant la subvenció, incloent la documentació següent: 
a) Certificat d´empadronament de tots els membres de la unitat familiar i de les persones 

que resideixen en l´immoble. 
b) Còpia de l´ultima declaració de la renda de la unitat familiar i de les persones que 

resideixen en l´immoble. 
c) Declaració de no ser propietari de cap altre immoble de naturalesa urbana. 
d) Rebut conforme s´ha satisfet la quota sobre la que es preveu subvencionar. 
 

2. L´expedient serà informat per l´Interventor i l´aprovació correspondrà a la Junta de 
Govern  

 
Article 13. Impugnació dels actes de gestió de l’impost.  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Territorial del Cadastre que siguin objecte de notificació podran 

ser impugnats en via econòmico-administrativa sense que la interposició de la reclamació 
suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal 
econòmico-administratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva 
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.  

Nº. persones unitat familiar Renda màxima unitat familiar 

1 5.000 € 

2 o més 8.000 € 
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2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament si no s’ha delegat en el 

Consell Comarcal de la Selva, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació 
expressa o al de la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.  

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció a 
l’ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es pot interposar 
el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.  

 
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa per 

al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la 
suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.  
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, 
sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé 
demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.  

 
5. Si el motiu d’oposició es refereix a errades en la descripció cadastral de l’immoble, imputables al 

cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. 
Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal i aquesta afectés a 
la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos indeguts.  

 
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en 

els terminis següents:  
 

a. Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de 
la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  

b. Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà a 
aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  

 
Article 14. Actuacions per delegació.  
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en el Consell Comarcal de la Selva, les 

normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l’administració delegada.  

 
2. Les modificacions de titularitat se sol·licitaran al Consell Comarcal de la Selva, el qual tramitarà 

el canvi de nom, si s’escau, per delegació de la Direcció General del Cadastre.  
En particular, quan el Consell Comarcal de la Selva conegui les transmissions de propietat per 
haver rebut informació dels Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la 
titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Territorial del Cadastre.  

 
3. Les declaracions de variacions diferents de les esmentades al punt anterior podran presentar-se 

en l’ajuntament o en el Consell Comarcal de la Selva.  
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral 
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència 
Territorial del Cadastre.  

 
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la Selva 

s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a 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 de la Selva que delegaren 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  
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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 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 
 
 
Article 1.- Fonament legal 
 
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l'article 106 en relació al 
4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 
8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya; 92 al 99 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
1.- L´Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels 
vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la 
seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquin a l'article següent. 

  
2.- Es considerarà apte per a la circulació el vehicle que hagi estat matriculat en el Registre Oficial 
corresponent, mentre no causi baixa o es demostri que no ha superat definitivament l'examen de la 
Inspecció Tècnica de Vehicles. 
També es consideraran aptes per a la circulació, als efectes de l'establert  per aquesta Ordenança, 
els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícules turístiques. 

  
3.- No estaran, no obstant això, subjectes a l'Impost, 

  
a) els vehicles donats de baixa en el Registre que siguin excepcionalment autoritzats 
a circular amb motiu de certàmens, exhibicions o similars. 
  
b)    Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil 
dels quals no sigui superior a 750 Kg. 
 

 
Article 3.- Exempcions i bonificacions 
 
1.- Estaran exempts d'aquest impost: 
 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la defensa 
nacional o a la seguretat ciutadana. 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius 
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus 
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat 
de ferits o malalts. 

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, amb alguna disfunció o incapacitat física, 
que no puguin superar 45 km/h i reuneixin la resta de condicions previstes a l’apartat A de 
l’Annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822/1998 de 23 de 
desembre. 

Així mateix estaran exempts el vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat i 
per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà en tant es mantinguin les esmentades 
circumstàncies tant als vehicles conduits per persones amb discapacitat com als destinats 
al seu transport. 
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Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als subjectes 
passius que en són beneficiaris per més d'un vehicle simultàniament. 

  

A l'efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa les 
que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %. 

f) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió 
administrativa atorgada pel municipi de la imposició. 

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de la Cartilla d'Inspecció Agrícola. 

h)  Es bonificaran en un 100% de la quota de l’impost els vehicles que tinguin una antiguitat 
mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la primera matriculació, sempre i quan el 
seu propietari disposi d’un altre vehicle que tingui un dels distintius ambientals creats en 
funció de l’impacte ambiental dels vehicles per la DGT, i aporti el corresponent certificat. 

La bonificació esmentada del 100% de la quota serà compatible amb altres bonificacions 
que gaudeixi el mateix propietari per a disposar d’un altre vehicle més eficient. Es voluntat 
municipal conciliar així el foment de la protecció del medi natural amb el reconeixement 
vehicles de més de 25 anys per ser usats en moments singulars. 

 

i) Es bonificaran en un 100% de la quota de l’impost els vehicles que tinguin una antiguitat 
mínima de 25 anys, considerats clàssics, comptats a partir de la data de la primera 
matriculació, sempre i quan el seu propietari disposi del corresponent certificat acreditatiu. 

j) Es bonificaran en un 100% de la quota de l’impost els vehicles que tinguin una antiguitat 
mínima de 50 anys, considerats històrics, comptats a partir de la data de la primera 
matriculació, sempre i quan el seu propietari disposi del corresponent certificat acreditatiu. 

2.- Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) g) i h) de l'apartat 1 
d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les característiques 
del vehicle, la seva matrícula, la causa del benefici i la resta condicions. S’acompanyarà 
fotocòpia del permís de circulació i de la targeta d’inspecció tècnica dels vehicles. En tot cas, 
els interessats hauran d’estar al corrent de les seves obligacions amb el municipi. 

 
 
Article 4.- Meritament 
 
1.- L'impost merita el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera adquisició del vehicle, 

que tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició. 
2.- En aquest últim cas, o per baixa definitiva del vehicle, l'import de la quota de l'impost es 

prorratejarà per trimestres naturals. 
 
 
Article 5.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en 
el permís de circulació. 
 
Article 6.- Quota 
 
1.- Les quotes de l'impost seran les següents:  
 

Potència i classe de vehicle 

A) Turismes Quota 
De menys de 8 cavalls fiscals 23,37 € 
De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals 63,10 € 
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De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals 132,78 € 
De 16 a 19’99 cavalls fiscals 165,58 € 
De 20 o més cavalls fiscals 206,89 € 

B) Autobusos Quota 
De menys de 21 places 153,88 € 
De 21 a 50 places 219,15 € 
De més de 50 places 273,85 € 

C) Camions Quota 
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 78,20 € 
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 153,79 € 
De 3.000 a 9.999 Kg. de càrrega útil 219,03 € 
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 273,85 € 

D) Tractors Quota 
De menys de 16 cavalls fiscals 32,80 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals 51,19 € 
De més de 25 cavalls fiscals 153,88 € 

E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica Quota 

De menys de 1.000 Kg.  i més de 750 Kg. de càrrega útil 32,80 € 
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 51,19 € 
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 153,88 € 

F) Altres vehicles Quota 
Ciclomotors - Motocicletes fins a 125 cc. 8,29 € 
Motocicletes més de 125 cc. fins a 250 cc. 14,07 € 
Motocicletes més de 250 cc. fins a 500 cc. 28,04 € 
Motocicletes més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 56,06 € 
Motocicletes més de 1.000 cc. 112,01 € 

 
2.- El concepte de vehicle i les normes per a l'aplicació de les tarifes, seran les que es determinin 

amb caràcter general per l'Administració de l'Estat. En el seu defecte,  s'estarà a allò que 
disposa el Codi de la Circulació tenint en compte, a més, les regles següents: 

a) Les furgonetes tributaran com a turismes.  

b) Els moto - carros tindran la consideració de motocicletes de 500 fins a 1.000 cc. 

c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que 
ocasioni la potència tractor i els remolcs i semiremolcs que arrossegui. 

d) Els ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d'acord amb la seva capacitat, no estiguin 
obligats a matricular-se, es consideraran com a aptes a la circulació des del moment 
que s'hagi expedit la certificació corresponent per part dels organismes oficials 
competents i, en tot cas, quan estiguin realment en circulació. 

e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques, sense ésser 
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les 
tarifes corresponents als tractors. 

 
3.- Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les regles 

per a l'aplicació de les tarifes. 
 
4.- D’acord amb l’article 95.6 b) del Text Refós de la llei d’hisendes locals i per la seva menor 

incidència en el medi natural, l’Ajuntament aplicarà a la quota de l’impost, en funció del tipus de 
tracció mecànica, les bonificacions següents: 
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1. 75% de la quota de l’impost: Els vehicles que disposin l’etiqueta ZERO de la Direcció 
General de Trànsit 

2. 50% de la quota de l’impost: Els vehicles que disposin l’etiqueta ECO de la Direcció 
General de Trànsit”. 

 
Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit i presentar al Departament 
d’Hisenda fotocòpia de la documentació següent: 
 

 DNI del sol·licitant 
 Volant d’empadronament i convivència del titular del vehicle 
 Justificant d’haver pagat l’impost corresponent a l’any en què es sol·licita el benefici. 
 Fitxa tècnica del vehicle. 

 
L’expedient que es tramiti per a l’atorgament del benefici, informat per l’interventor, serà aprovat 
per la Junta de Govern Local a proposta del  Departament d’Hisenda. 
 

Article 7.- Gestió 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. 
 
 
Article 8.- Formes de pagament 
 
El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans: 

a) Rebuts tributaris. 

b) Cartes de pagament. 

c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l'interior del vehicle del model i 
tipus que el municipi estableixi. 

d) Targes exhibides en un lloc visible del vehicle. 
 
Article 9.- Normes de gestió 
 
1.- En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que 

alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, 
davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la 
data de l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest 
Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la 
liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització de la mateixa. 
S'acompanyaran la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de 
les seves característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació 
Fiscal del subjecte passiu. 

 
2.- Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat anterior, 

el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant de la mateixa. Aquesta 
autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l'oficina gestora no 
comprovi que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes 
reguladores de l'impost.  

 
3.- L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà 

notificada individualment als interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos 
procedents. 

 
4.- Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per l'Ajuntament, 

en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de domicili que consti en 
el permís de circulació del vehicle o de reforma del mateix, que afecti la seva classificació als 
efectes d'aquest impost. 
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Article  10.- Període de cobrament 
 
1.- En el cas de vehicles que ja estiguin matriculats o declarats aptes per a la circulació quan es 

produeixi la meritació de l'Impost, el pagament de les quotes s´efectuarà en el calendari fiscal 
determinat per l’Alcaldia: 

 
El període de cobrament fixat s'anunciarà pels sistemes reglamentaris i altres mitjans que 
l'Alcaldia consideri pertinents per reforçar la seva divulgació.  
 

2.- La recaptació de les quotes es realitzarà mitjançant el sistema de Padró Anual, en el qual hi 
figuraran tots els vehicles subjectes a l'Impost que estiguin inscrits en el Registre de 
Matriculacions de les Prefectures Provincials de Trànsit, a nom de persones o entitats 
domiciliades en aquest terme municipal. 

 
3.- El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils perquè els  

interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. 
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província  i produirà els efectes de 
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 2021, 
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança Fiscal núm. 3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 
 
 
Article 1. Fornament Legal 
 
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació al 
4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 
8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya; 100 al 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1.-  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 a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra urbanística 
corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència sempre que la seva expedició correspongui 
a aquest municipi. 

 
2.- Les  construccions,  instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir 
en: 

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta. 
b) Obres de demolició. 
c) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les que 

modifiquen el seu aspecte exterior. 
d) Alineacions i rasants. 
e) Obres de lampisteria i de clavegueram. 
f) Obres en cementiris. 
g) Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra 

urbanística. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a què es refereix l’article 35-4 de la Llei 58/03 General Tributària, els propietaris de 
la construcció,  instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzin 
les obres. 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporta la seva 
realització. 

 
2.- En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu 

contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts els que sol·licitin les 
corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 

 
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

 
Article 4. Base imposable, quota i acreditament 
 
1.- La Base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la 

instal·lació o l'obra, i s’entén per tal a aquests efectes el cost d’execució material de l’obra. 
 
2.- La  quota  de  l'impost serà el resultat  d'aplicar  la  base imposable al tipus de gravamen del 

3´95 % 
 
3.- L’impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que 

hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 
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Article 5. Exempcions, bonificacions i reduccions 
 
1.- Està exempta de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació i 

obra de les quals siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, 
estant-hi subjectes, siguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, 
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que la seva 
gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova 
com de conservació. 

2.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost aquelles construccions, 
instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar per autoconsum, amb el següents requisits: 

 
a) L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions disposin de 

les corresponents homologacions  de les administracions competents. 
 

b) La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud de la llicència d’obres, i 
contindrà el corresponent projecte tècnic amb el pressupost, la memòria i els plànols de la 
instal·lació. 
 

c) La bonificació no serà d’aplicació quan preceptivament s’hagi d’instal·lar un sistema de 
captació d’energia solar en virtut de la normativa vigent reguladora aplicable en matèria 
d’edificació. 

 
 
3.- Es concedirà una bonificació del 75% de la quota de l’impost per a les obres de construcció, 

instal·lació o rehabilitació, excloses obres noves, que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat de persones amb mobilitat reduïda, prèvia justificació mitjançant el dictamen 
Tècnic facultatiu de la valoració del grau de discapacitat emès pel Departament de Treball 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya on hi consti que supera el barem de 
mobilitat”. 

 
4.- Altres bonificacions introduïdes en l´acord plenari de 21/12/03 
 

Les bonificacions previstes en aquest apartat s´efectuaran  sobre la quota que resulti d´aplicar, 
en el seu cas, les bonificacions dels apartats anteriors: 

1. Es bonificarà el 25 % de la quota resultant en el supòsit d´obres de construcció 
d´habitatges de protecció oficial destinats al lloguer. 

2. Es bonificarà el 95 % de la quota resultant en el supòsit d´obres consistents en la 
rehabilitació de façanes. 

3. Es bonificarà el 25 % de la quota resultant en el supòsit de les obres d´ampliació de 
centres productius industrials, agrícoles i ramaders. 

4. Es bonificarà el 25 % de la quota resultant en el cas de les construccions/instal.lacions i 
obres de nova planta de centres productius industrials, agrícoles i ramaderes,  en el 
supòsit que la persona titular de les mateixes, en el moment de demanar la llicència 
d´obres,  comptabilitzi aquestes en l´actiu del seu balanç com a immobilitzat material.  

5. Es bonificarà el 15% de la quota resultant les obres de reforma i rehabilitació de vivendes. 

6. S´estableix una bonificació del 95% de la quota, en aquells supòsits de construccions, 
instal.lacions i obres d´equipaments educatius promogudes directa o indirectament per la 
Generalitat de Catalunya. 

7. Es bonificarà amb un 50% de la quota resultant, en el supòsit de rehabilitació de teulats 
dels immobles inclosos en el catàleg de construccions en sól no urbanitzable. 

 
5.- Gestió de les bonificacions 

a. El subjecte passiu abonarà el 100% de la quota resultant i presentarà una instància a 
l´Ajuntament sol.licitant la bonificació que correspongui.  
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b. L´expedient  (instància de l´interessat amb la documentació aportada) es passarà al 
serveis tècnics d´urbanisme pequè informin favorablement. 

c. La Junta de Govern Local  aprovarà la concessió de la bonificació. 

d. El tresorer municipal retornarà al subjecte passiu els imports que corresponguin.  
 
Article 6. Gestió de l´impost 
 
1.- Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la base 

imposable es  determinarà  en funció dels   “mòduls previstos en l’annex d’aquesta ordenança”.  
En el supòsits no contemplats en els mòduls de l’annex, la base imposable la determinaran els 
tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte. 

 
2.- A la vista de les construccions,  les instal·lacions o les obres realitzades  efectivament i del seu  

cost  real  efectiu, l'Ajuntament mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà 
modificar,  si és el cas, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior,  i practicar la  
liquidació definitiva  corresponent  i  exigir  del subjecte  passiu  o  li reintegrarà, si és el cas, la 
quantitat que correspongui. 

 
Article 7. Inspecció i recaptació 
 
La  inspecció i  la recaptació  de l'impost es realitzaran d'acord amb el que  preveu la  Llei  General  
Tributària,   les  altres  lleis  de   l'Estat reguladores  de la matèria i les disposicions dictades per al 
seu desenvolupament. 
 
 
Article 7. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu  a  la qualificació  de les infraccions tributàries i a la  determinació de  les 
sancions que els corresponguin en cada cas,  hom aplicarà el  règim  regulat  en  la  Llei  General  
Tributària  i  en  les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 2021, 
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents 
 
 

ANNEX PER CALCULAR LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’ I.C.I.O. 
 
Els sotasignats, en qualitat d’arquitectes assessors municipals redacten el present informe de 
proposta de mòduls de baremació per al càlcul del pressupost real de les obres de nova planta i 
rehabilitació de les que es sol·licita llicència d’obres majors, a tenor del que s’estableix en l’apartat 
1b de l’art. 103 del RDL 2/2004 de 5 de març. 
 
 

Tipus edificadors i usos Total €/m2 
 

A. Per obres de nova planta: 
 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 30
 

 

1. Habitatge Unifamiliar entre mitgeres 640,00 € 
 
2. Habitatge Unifamiliar aïllat fins 100 m2 construïts: 672,00 € 
3. Habitatge Unifamiliar aïllat entre 100 i 200 m2 contruïts: 816,00 € 
4. Habitatge Unifamiliar aïllat de més de 200 m2 contruïts: 960,00 € 
 
5. Habitatges plurifamiliars entre mitgeres: 560,00 € 
6. Habitatges plurifamiliars en edifici aïllat: 768,00 € 
 
7. Construccions auxiliars, garatges i soterranis: 484,00 € 
8. Locals comercials: 528,00 € 
 
9. Magatzems, edificis agrícoles o pecuaris: 240,00 € 
10. Edificis industrials de menys de 2000 m2 construïts: 320,00 € 
11. Edificis industrials de més de 2000 m2 construïts: 280,00 € 
 
12. Edificis per hotels, oficines, museus, comerços i restauració: 1.056,00 € 
13. Edificis per escoles, contres culturals i esportius: 960,00 € 
 
B. Per obres de reforma i rehabilitació: 
 

1. Rehabilitació integral conservant façanes: 
 Reducció d’un 10% sobre les de nova planta. 

2. Reformes amb afectació de l’estructura: 
 Reducció d’un 30% sobre les de nova planta. 

3. Reformes sense afectació de l’estructura (també aplicat a façanes): 
 Reducció d’un 50% sobre les de nova planta. 

 
 
*  Les construccions no contemplades en aquest annex, es calcularan en base al 
pressupost conformat pels serveis tècnics. 
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Ordenança Fiscal núm. 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
 
Article 1. Fonament legal 
 
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l´article 106 en relació al 
4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 
8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya; 104 al 110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2. Fet Imposable 
 
1.- L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que 

grava l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys 
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de 
l’Impost sobre béns immobles. 

 
2.- No estan subjectes a aquest impost: 
 

a) L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics 
a efectes de l'Impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, està subjecte 
l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració 
d'urbans, a efectes de l’esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència que 
estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró d'aquell. 

b) Les aportacions de béns i drets realitzades pel 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 dels seus havers comuns. 

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

 
Article 3. Subjectes passius 
 
1.- És subjecte passiu de l'Impost a títol de contribuent: 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a 
què es refereix l’article 35-4 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària, 
que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què 
es tracti. 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a 
què es refereix l'article 35-4 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària, 
que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
2.-  En el supòsit referit a 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 35-4 de 
la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a quin favor es 
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti quan el contribuent sigui una persona física 
no resident a Espanya. 

 
3.- Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu 

canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, segons el 
termes de l’article 7 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, 
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti 
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l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels 
subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 

 
Article 4. Responsables 
 
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 35-4 

de la Llei 58/03 General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives 
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats 

 
3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs 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. 

 
4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 
5.- En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries 

pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. 
 
6.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 
 
Article 5. Exempcions i bonificació 
 
1.- Estaran exempts 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 del perímetre delimitat com a Conjunt 
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert a la 
Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars 
de drets acreditin que s'han realitzat a llur càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació 
en aquests immobles. 

 
Per gaudir d'aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits: 
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el període de 

generació del tribut. 
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de 

l'immoble. 
- Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajuts destinats a finançar encara que parcialment 

el cost de les obres, l'import d'aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la 
determinació del percentatge de l'apartat anterior. 

 
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 
- Acreditació que el bé immoble es troba dintre del perímetre delimitat com a Conjunt Històric i 

Artístic, o que ha estat declarat individualment d'interès cultural. 
- Llicència municipal autoritzant les obres. 
- Certificat expedit per la direcció de les obres, en el que es posi de manifest que l'actuació ha 

consistit en la realització d'obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost 
d'execució de les mateixes. 

 
2.- Així mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan 
l'obligació de satisfer aquell recaigui sobre les següents persones o entitats: 
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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 d'aquestes entitats locals. 

b) El municipi de la imposició i demés entitats locals integrades o en les que s'integri aquest 
municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter al dels 
organismes autònoms de l'Estat. 

c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico docents. 
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social, regulades a 

la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les assegurances privades. 
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a les 

mateixes. 
f) La Creu Roja Espanyola 
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o 

convenis internacionals. 
h) La persona física, deutor hipotecari, o garant d’aquest, quan cancel·li deutes garantits amb 

hipoteca constituïda sobre l’habitatge habitual o principal, davant entitats professionals que 
realitzin l’activitat de consecció de préstecs o crèdits hipotecaris. Aquest benefici fiscal 
s’estén a les transmissions derivades d’execucions hipotecàries, judicials o notarials. 

i) La persona física que, per insolvència i impossibilitat de fer front als pagaments d’un deute 
hipotecari,  es veu obligada a lliurar el seu habitatge principal, o habitual, mitjançant  dació 
en pagament instrumentada com a compravenda amb subrogació d’hipoteca. 

 
3.- Els subjectes passius hauran d’acreditar davant l’administració tributària municipal el 

compliment de les condicions legals per a gaudir d’exempció i, concretament, les exempcions 
previstes als paràgrafs h) i i) de l’apartat 2 anterior exigiran per a la seva tramitació : 

 
a) Que l’habitatge principal o habitual sigui el domicili d’empadronament del deutor durant els 

últims 2 anys o des de la seva adquisició. 
b) Certificat de l’entitat financera creditora de la situació d’insolvència manifestada pel deutor 

que provocà la impossibilitat de fer front als pagaments del préstec o crédit hipotecari 
c) Acreditar que cap altre membre de la unitat familiar, entesa en els termes de la llei 

35/2006 de 28 de novembre,  disposi de bens o drets en quantia suficient per a satisfer la 
totalitat del deute hipotecari 

d) Que l’import pactat de la transmissió s’aplica íntegrament a la cancel·lació del deute 
hipotecari, els interessos moratoris i les costes meritades 

 
4.- Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de 

terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que 
afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor 
dels seus descendents i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents i adoptants, sempre i 
quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest (no 
es considerarà manca de convivència quan s’acrediti que el causant es trasllada de domicili 
per raó de malaltia o dependència). 

 
Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent mantingui la propietat o el dret 
real de gaudiment sobre l’immoble durant els dos anys següents a la mort del causant, llevat 
que l’adquirent mori dins d’aquest termini. 

 
No obstant això, si la propietat es transmet dins dels dos anys naturals següents, comptats des 
de la data de defunció del causant, es liquidarà la part de la quota de l’impost que s’hagi deixat 
d’ingressar com a conseqüència de la bonificació aplicada. 

 
Article 6. Reducció del valor cadastral 
 
1.- En aplicació de l´art. 107.3 del R.D. 2/04, l´import de la reducció sobre els valors cadastrals 
resultants de l´aplicació de la nova ponència de valors serà del  40 % . 
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- La reducció prevista en aquest article no serà d´aplicació en els supòsits en els quals els 
valors cadastrals resultants del procediment de nova valoració col·lectiva, siguin inferiors als 
fins aleshores vigents. 

- El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del 
procediment de valoració col·lectiva. 

 
Article 7. Determinació de la quota líquida 
 
1.- La base imposable de l'impost estarà constituïda per l'increment de valor dels terrenys, posat 

de manifest en el moment del merament i experimentat al llarg d'un període màxim de vint 
anys. 

 
2.- Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del terreny en 

el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el percentatge anual 
aplicable a cada cas concret, pel nombre d'anys al llarg dels quals s’ha manifestat l'increment 
del valor. 

 
3.- En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al 

temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de 
l'Impost sobre Béns Immobles. 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment 
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el 
valor dels terrenys fixat per la Gerència Territorial del Cadastre. 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de 
l’impost, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la 
liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat. 

 
4.- En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar 

l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional al valors 
dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes 
següents: 

 
A) Usdefruit 

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 
100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del 
terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en 
la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del 
valor total. 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a 
trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de 
plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 
B) Us i estatge 

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del 
terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 
temporals o vitalicis, segons els casos. 

 
C) Nua propietat 

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de 
l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 

 
D) Altres drets reals 

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les 
parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 35
 

 

capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la renda o pensió anual, o aquest si 
aquell fos menor. 

 
5.- En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny 

o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de 
superfície, el quadre de percentatges anuals, previst en aquest l’article d’aquesta Ordenança, 
s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de 
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la 
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el 
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la 
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 

 
6.- En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part 

del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a 
l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justipreu.  

 
7.- En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les 

normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels 
béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple. 

 
8.- D'acord al que preveu l'article 108.4 del R.D.2/04, per determinar l'import de l'increment real 

s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament. 
Es calcularà el nombre d'anys complerts al llarg dels quals s'hagi posat de manifest l'increment 
de valor. Aquest nombre d'anys es multiplicaran pel percentatge que li correspongui d'acord 
amb el període de generació que s'identifica a la següent taula:  

 
 

 
9.- La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen 

següents: 

Període de generació Percentatge 

Entre 1 i 5 anys 25,50 % 

Fins  a 10 anys     25,50 % 

Fins  a 15 anys 25,50 % 

Fins  a 20 anys 25,50 % 
 
10.- La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de la bonificació que pugui 

ser d'aplicació. 
 
Article 8. Meritament de l'impost 
 
1.- L'impost merita: 

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o 
per causa de mort, en la data de la transmissió. 

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudiment limitatiu del domini, 
en la data en que tingui lloc la constitució o transmissió. 

 
2.- Quan es declari o reconeixi judicialment o administrativament per resolució ferma haver tingut 

lloc la nul·litat, resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la 
constitució o transmissió del dret real de gaudiment sobre el mateix, el subjecte passiu tindrà 

Període de generació Percentatge 

Entre 1 i 5 anys 3´7 % 

Fins  a 10 anys     3´5 % 

Fins  a 15 anys 3´2 % 

Fins  a 20 anys 3´0 % 
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dret a la devolució de l’impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït 
efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va 
quedar ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats 
hagin d’efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l’article 1.295 del Codi civil.  
Encara que l’acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es 
declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no seria 
d’aplicació cap devolució. 

 
3.- Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no procedirà la 

devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a 
mutu acord s’estimarà l’avinença o el simple acte d’aplanament a la demanda. 

 
4.- En els actes o contractes en què participi alguna condició, la seva qualificació es farà d’acord 

amb les prescripcions contingudes al Codi Civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l’impost fins 
que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria, s’exigirà l’impost, a reserva, quan la 
condició es compleixi, de fer l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat anterior. 

 
Article 9. Règim de gestió 
 
La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, serà 
competència de l'Ajuntament, i abastaran les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions 
i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, 
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos 
indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per l'assistència 
i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat. 
 
Article 10. Règim de declaració 
 
1.- Els subjectes passius estan obligats a presentar davant l’Ajuntament declaració tributària, a la 

que haurà d’adjuntar la següent documentació: 
 

a) Transmissions de la propietat entre vius. El document públic o privat acreditatiu de la 
transmissió de la propietat. 

b) Transmissions de la propietat per causa de mort. El document públic d’acceptació 
d’herència. 

c) Constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini. El 
document públic o privat acreditiu de la constitució o transmissió d'aquests drets. 

 
2.- La declaració esmentada a l’apartat anterior s’haurà de presentar en els següents terminis, a 

comptar des la data en la qual es produeixi el meritament de l’impost: 
 

a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils. 

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos. No obstant 
aquest termini es podrà prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb 
anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga. 

 
3.- A banda dels obligats a declarar recollits en l'apartat 1 d'aquest article, l'Administració gestora 

del tribut podrà realitzar liquidacions en atenció la informació facilitada per aquells que, d’acord 
amb el R.D. 2/04, de 05 de març, pel que s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals es troben obligats a subministrar-la i en particular els següents: 

 

a) A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 
limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que s’hagi produït per negoci jurídic entre vius, el 
donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti. 

b) A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 
limitatius del domini a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o 
transmeti el dret real de que es tracti. 
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c) Els Notaris que dintre de la primera quinzena de cada trimestre estaran obligats a remetre 
relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, 
en els que es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització 
del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes de darrera voluntat. 

 També estaran obligats a remetre, dintre del mateix termini, relació dels documents privats, 
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per 
coneixement o legitimació de signatures. Tot l’anterior s’entén sense perjudici del deure 
general de col·laboració establert a la Llei  General Tributària. 

d) La informació obtinguda per la pròpia Administració a conseqüència de l'exercici de les 
potestats administratives. 

 
Article 11. Liquidacions Tributàries 
 
1. L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells actes o contractes 

que posin de manifest la realització del fet imposable. 
2. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb el que disposa  la Llei  58/2003, General 

Tributària, de 17 de desembre, i s'atorgarà el període de pagament que determina  l'article 62-
2 de l´esmentada Llei 

3. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 
de la Llei 39/1988, d'Hisendes locals, de 28 de desembre. 

 
Article 12. Autoliquidacions 
 
1.- Excepcionalment el subjecte passiu podrà practicar autoliquidació del tribut. Aquesta declaració 

només tindrà eficàcia alliberatòria pel subjecte passiu, quan s’ingressi el deute en els terminis 
de l’apartat 2 de l’article 9 d’aquesta Ordenança. 

2.- Aquest règim no serà d’aplicació en aquells casos en què el terreny, encara que sent de 
naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment 
del meritament de l’impost, no tingui determinat valor cadastral. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL.  
 
Aquesta ordenança fiscal,  un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre activitats 
econòmiques 
 
Article 1. Fonament legal 
 
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l'article 106 en relació al 
4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 
8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya; 78 al 91 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2. Naturalesa i fet imposable 
 
1.-L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del 

qual està constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o 
artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de 
l'impost. 

 
2.-Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan 

suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un 
d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció de béns o la distribució de béns o 
serveis. 

 
3.-Tenen la consideració d'activitats empresarials, a efectes d'aquest impost, les mineres, 

industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1a de les tarifes, aprovades pel 
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. 

 
4.-Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les tarifes 

aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s'exerceixin 
per persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les previstes en l'article 33 
de la Llei General Tributària, exerceixi una activitat classificada en la secció 2a de les tarifes 
haurà de matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o anàloga de la secció 1a d'aquelles. 

 
5-.Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les tarifes. 
 
6.-No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, ni la 

reparació en tallers propis. 
 
7.-Per a fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'estarà a allò que disposen els 

apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial Decret 1175/1990. 
 
Article 3. No subjecció 
 
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats: 

a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat 
degudament inventariats com a immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data 
de transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els 
hagués utilitzat durant igual període de temps. 

b) La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o serveis 
professionals. 

c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de l'establiment. 
Pel contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regalar als clients. 

d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada. 
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Article 4. Subjecte passiu 
 
1.-Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària, sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 

 
2.-Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu 

canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, de conformitat 
amb la distribució competència prevista a l’art. 10, mitjançant declaració expressa a aquest 
efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no 
presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari 
dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 

 
3.-Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, 

estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les 
seves relacions amb la Hisenda Pública. 

 
 
Article 5. Responsables 
 
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 35.4 

de la Llei 58/2003 General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

 
3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es 

transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el 
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

 
4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents:  

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 
5.- En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries 

pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. 
 
6.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 
 
Article 6. Exercici de les activitats gravades 
 
1. L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pel Reial 

Decret Legislatiu 1175/90, de 28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de caràcter 
empresarial, professional o artístic no especificada, obligarà a presentar la corresponent 
declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que el R.D. Legislatiu 2/04 o la 
Instrucció aprovada per l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi el contrari.  

 
2. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en 

particular, pels considerats en l'article 3 del Codi de Comerç. 
  
Article 7. Concepte de local 
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1. Als efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, construccions i instal·lacions 
i les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzin per a qualsevol 
activitat empresarial o professional. 

 
2. No té la consideració de local, a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en l'apartat 1 de 

la regla 6a de la Instrucció. Es consideraran locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de 
la regla 6a esmentada. 

 
Article 8. Quota 
 
1.- D'acord amb els preceptes del R.D. 2/04, i a la vista de la Instrucció aprovada, la quota és la 

resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements tributaris especificats 
en la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació en funció de la xifra neta de 
negocis i els coeficients que ponderen la situació física de l'establiment, atesa la categoria del 
carrer en el qual radiqui. El total del deute tributari és el resultat de sumar a la quota tributària 
incrementada pel coeficient de ponderació i, si s’escau, el coeficient de situació i el recàrrec 
provincial previst en l'article 87 del R.D. 2/04, de 05 de març, pel que s´aprova el text refós de 
la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2.- El coeficient de ponderació serà el següent: 
 

Import net xifra de negocis (euros) Coeficient 

De 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29 

De 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30 

De 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 1,32 

De 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 1,33 

Més de 100.000.000,00 1,35 

Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada al 2002 1,31 
 
3.- A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, 

s’estableixen els següents coeficients, segons el carrer on  radiqui l’establiment:  
Tot el municipi manté el coeficient 1 (neutre), llevat el polígons industrial  definit en la 
relació de carrers que consta al vialer annex:  

 

Categoria Coeficient de situació 

Polígon Industrial - única 1´73 
 
Els dos coeficients responen a les característiques comercials i econòmiques del municipi i donen 
compliment a l’article 87.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
4.- Quan es tracti de locals confrontat a dues o més vies públiques, classificades en diverses 

categories, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre que en 
aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte. 

 
Article 9. Període impositiu i meritament 
 
1.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, 

que abastaran des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural. 
2.- L'impost merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles llevat quan, 

en els supòsits de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural; 
en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
restin per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'exercici de l'activitat. 
Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en que es produeixi el dit cessament. A tal fi 
els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als 
trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. 
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3.- Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, 

l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i caldrà presentar les 
corresponents declaracions. 

 
Article 10. Gestió 
 
1.- L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà per part de 

l'Administració Tributària de l'Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i provincial i per 
aquest Ajuntament o per l’entitat que tingui delegada aquesta facultat per l’Administració 
Tributària de l’Estat pel que fa a les quotes de tipus municipal, en virtut de l'assumpció per 
delegació de la gestió censal del tribut. La matrícula estarà constituïda per censos comprensius 
de tots els subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques, agrupats en funció del 
tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributin i classificats per seccions, 
divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tancarà a 31 de 
desembre de l'any anterior i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant el dit 
any, per la qual cosa s'inclouran les declaracions de variació i baixes presentades fins al 31 de 
gener i que es refereixin a fets anteriors a 1 de gener. 

 
2.- La matrícula constarà per cada subjecte passiu i activitat, de: 

a) Les dades identificatives del subjecte passiu, número d'identificació fiscal, cognoms i 
nom per les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si és el cas, 
per a les persones jurídiques, i denominació per les entitats a què es refereix l'article 
35.4  de la Llei 58/2003 General Tributària. 

b) L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu. 

c) La denominació de l'activitat, el grup o epígraf que hi correspon, els elements tributaris 
degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.  

d) L'exempció sol·licitada o concedida o qualsevol altre benefici fiscal aplicable. 

e) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi a més de locals situats 
en aquest municipi en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es 
refereix la lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de 
l'impost, els esmentats locals figuraran en la matrícula amb indicació de la seva 
superfície, situació i quota corresponent al resultat de l'aplicació de les tarifes de 
l'impost. 

f) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi, exclusivament, de locals 
en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra h), 
de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, figuraran en la 
matrícula corresponent, amb les dades identificatives del subjecte passiu, el seu 
domicili fiscal, l'activitat que exerceix, i la superfície, situació i quota de cada local. En 
aquest cas es farà constar en la matrícula que es tracta de quotes integrades 
exclusivament amb l'element tributari superfície. 

 
3.- En la matrícula figurarà el recàrrec provincial. 
 
4.- La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest ajuntament des de l'1 al 20 de 

setembre. 
 
5.- La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l’alteració de qualsevol de 

les dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar, en el cas que l’acte 
s’hagi dictat per aquesta Administració municipal o entitat que tingui delegada la gestió censal 
del Tribut, el recurs de reposició previst a l’article 14.2 del R.D. 2/04, de 05 de març, pel que 
s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i contra la resolució 
d’aquest, reclamació econòmico-administrativa davant el tribunal corresponent. 

 
6.- Els subjectes passius de l'impost sobre activitats econòmiques estaran obligats a presentar 

declaració d'alta en la matrícula de l'impost, en el termini dels deu dies hàbils immediatament 
anteriors a l'inici de l'activitat. Es formularan separadament per a cada activitat, tal com disposa 
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l'apartat 3 de la regla 10a de la Instrucció de l'impost i comprendran, entre altres dades, totes 
les necessàries per a la qualificació de l'activitat, la determinació del grup o epígraf i la 
quantificació de la quota. 
Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els quals no s'exerceixi directament 
l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la regla 14a de la 
Instrucció de l'impost, a més de la declaració a que es refereix el paràgraf anterior, es 
presentarà una declaració per cadascun dels locals citats, si bé, en aquest cas, a efectes de la 
liquidació posterior únicament es considerarà l'element tributari superfície. 

 
7.- Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions d'ordre 

físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la regla 14.2 de la 
Instrucció, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin 
transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost. Cal presentar les 
declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es 
produí la circumstància que motiva la variació, i sortiran efectes en la matrícula del període 
impositiu immediat següent. 

 
8.- Els subjectes passius de l'impost que cessin en l'exercici d'una activitat, per la qual figurin 

inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat. Aquestes 
declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que es 
produí el cessament, i sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent. 

 
9.- Les declaracions d'alta, variació o baixa es presentaran davant aquesta Administració municipal 

o de l’entitat que tingui delegada la gestió censal del Tribut, en la forma i models en que es 
determini. 

 
Article 11. Règim de Gestió 
 
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, 
es realitzarà per aquest Ajuntament o entitat que tingui delegada la gestió censal, tributària i la 
inspecció del Tribut i comprendrà la formació dels censos de l'impost, la qualificació de les 
activitats econòmiques, l'assenyalament de les quotes de tarifa, l'elaboració de la matrícula i, en 
general, totes les funcions que integren la gestió censal de l'impost, en els termes assenyalats en 
el paràgraf primer de l'article 90.1 del R.D. 2/04, de 05 de març, i les funcions de concessió i 
denegació d'exempcions de caràcter pregat, amb sol·licitud prèvia del reconeixement del dit 
benefici fiscal en formular la corresponent declaració d'alta en la matrícula, pràctica de les 
liquidacions, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució 
d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra el dits actes i actuacions per 
la informació i assistència al contribuent per formular les corresponents declaracions. 
 
Els subjectes passius presentaran la corresponent declaració, en el termini dels deu dies hàbils 
immediatament anteriors a l'inici de l'activitat i en el model aprovat per l’Administració amb 
competència censal en l’àmbit del Tribut. 
 
 
Article 12. Padrons 
 
1.- L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró i en la resta de documents 

expressius de les seves variacions elaborades per l’ens que realitza la gestió censal. 
 
2.- La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal anual, 

que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils perquè els 
interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. 
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de 
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 

 
3.- Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a 

l'article 14 del R.D.2/04, de 05 de març. 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 43
 

 

 
4.- El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi 

l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes 
publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de 
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 

 
Article 13. Exempcions i bonificacions 
 
1.- Estan exempts d'aquest impost: 

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i també els seus respectius 
organismes autònoms i entitats de dret públic anàlogues de les Comunitats Autònomes i 
entitats Locals. 

b) Els subjectes passius que iniciïn la seva activitat en territori nacional, durant els dos primers 
períodes impositius en els quals es desenvolupi la mateixa. No se considerarà inici 
d’activitat quan la mateixa s’hagi desenvolupat anteriorment sota un altra titularitat. En 
aquest supòsit no es considerarà que s´ha produit l´inici de  l´exercici d´una activitat quant 
la mateixa s´hagui desenvolupat anteriorment  sota una altre titularitat, tal és el cas de 
supòsits de fusions, escissions o aportacions d´altres branques d´activitat 

c) Les persones físiques. 

d) Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 
35-4 de la Llei 58/03 General Tributària, de 17 de desembre, que tinguin un import net de la 
xifra de negocis inferior a 1,000.000 d’euros; així com els subjectes passius de l’Impost 
sobre la Renda dels no Residents que operin a Espanya a través d’establiment permanent 
amb una xifra neta de negocis inferior a 1,000.000 d’euros. 

e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades per 
la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. 

f) Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus 
graus finançats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les 
entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments 
d'ensenyament en tots els seus graus que, sense tenir ànim de lucre, estessin en règim de 
concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els 
prestessin els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguin en el  
mateix establiment els productes dels tallers dedicats a dit ensenyament, sempre que 
l'import de la dita venda, sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini, 
exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment. 

g) Les associacions i fundacions de discapacitats físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que per 
l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela dels discapacitats realitzin, encara que 
venguin els productes dels tallers dedicats a les dites finalitats, sempre que l’import de la 
dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a 
l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment. 

h) La Creu Roja Espanyola. 

i) Els subjectes passius als quals els és d'aplicació l'exempció de l'impost en virtut de tractats 
o convenis internacionals. 

 
2.-Els beneficis regulats en les lletres b), f) i g) de l'apartat anterior tenen caràcter pregat, i es 

concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
3.-Les cooperatives i les societats agràries de transformació gaudiran, en els termes establerts en 

la seva normativa específica, d'una bonificació del 95 per 100 de la quota i dels recàrrecs 
d'aquest impost. 

 
5.-Les fundacions i associacions que compleixin els requisits establerts en el capítol I del títol II de 

la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i del 
incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes de l'impost sobre activitats econòmiques per 
les activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica. 
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6.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en aquesta ordenança amb 

caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, s’han de presentar, 
juntament amb la declaració d’alta per l’impost, a l’entitat que dugui a terme la gestió censal, i 
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis 
sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici 
del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data d’acreditament del 
tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.  

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud.  

 

 

Article 14. Inspecció 
 
La inspecció d'aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament o per l’entitat qui tingui delegada 
aquesta facultat per part de l’Administració Tributària de l’Estat, en el marc del corresponent acord 
de delegació i segons el Reglament General d'Inspecció de Tributs i les concordants i vigents 
ordenances general i fiscal. 
 
Article 15. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions produïdes en l’àmbit del tribut es tipificaran i sancionaran d'acord amb allò que 
disposa la Llei 58/03, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
ANNEX DE CATEGORIES DELS CARRERS ALS EFECTES DE LA DETERMINACIO DEL 
COEFICIENT DE SITUACIÓ PREVIST EN L´ART.87 DEL R.D. 2/04 
 

Categoria 1 i 
única 

Tots els carrers. 

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 2021, 
i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial 
els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o de 
realització d´activitats administratives de competència local. 
 
Article 1.- Fonament legal 
 

A l'empara de l'article 106 en relació als 4 b) i 5 E. c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 a 19, i d'acord amb l'article 57 
del R.D. 2/04 de 05 de març, pel que s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.  

 
Article 2.- Fet imposable 
 

Constitueixen el fet imposable d' aquesta taxa: 

 

1.- Les utilitzacions privatives i aprofitaments  especials del domini públic local i en 
particular: 

a) Obertura de rases i cales en terrenys d'ús públic local incloses carreteres, camins i 
altres vies públiques locals, per l’instal.lació i reparació de canonades, conduccions i 
altres instal•lacions, així com qualsevol reposició de paviment o voreres a la via pública. 

b) Ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, 
runa, tanques, puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues. 

c) Entrada de vehicles a través de les voreres o marges del carrer és l’aprofitament 
especial que té lloc sobre espais clarament destinats a trànsit de vianants, amb 
independència que estiguin pavimentats al mateix o diferent nivell de cota de carrer,. Les 
normes específiques de gestió es desenvolupen a l’article 5.3 següent. 

d) Reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 

e) Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, gas o 
electricitat o qualsevol altre fluït. 

f) Ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tarimes i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa. 

g)  Instal•lació de quioscos, parades, mercats, barraques, fires, espectacles, atraccions o 
lleure situats en terrenys d’ús públic local així com indústries al carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 

h) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible o de qualsevol article o mercaderia, 
caixers i màquines automàtiques en terrenys d'ús públic local. 

i) La recollida d’animals de companyia (gossos, gats i fures) perduts o abandonats a la via 
pública i la seva custòdia fins a l’entrega al propietari o Centre d’Acollida d’Animals. 

 

2.- La prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de competència 
local i en particular: 

a) Documents que expedeixin o dels que entreguin les Administracions o autoritats 
locals a instància de part. 

b) Llar d’infants. 

c) Otorgament de llicències urbanístiques i d´obertura d´establiments i altres. 

d) Presentació de la sol·licitud d’admissió als processos selectius inclosos a 
l’Oferta Pública d’Ocupació, que es convoquin per a la provisió de places 
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corresponents al torn lliure dels diferents grups de classificació de la plantilla de 
funcionaris i personal laboral de la Corporació, els quals es regeixen per les 
corresponents bases generals i específiques. 

 
 
 
Article 3.- No subjecció 
 

1.- No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació de 
documents i expedients necessaris pel compliments d'obligacions fiscals, les consultes tributaries, 
els expedients de devolució d'ingressos indeguts, la resolució dels recursos administratius i els 
relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats i a la utilització privativa o l'aprofitament 
especial de béns de domini públic que estiguin gravats per una altre taxa o pels que l'Ajuntament 
exigeixi un preu públic. 

 

2.- No s’exigiran taxes pels serveis següents: 

a) Abastament d’aigües en fonts públiques. 

b) Enllumenat de vies públiques. 

c) Vigilància pública en general. 

d) Protecció civil. 

e) Neteja de la via pública. 

f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria. 
 
Article 4.- Subjecte passiu 
 

1.- Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques així com 
les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/03, General Tributària: 

a) Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici 
particular, d’acord a algun dels supòsits previstos en l’art. 20.3 del R.D. 2/04. 

b) Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals, d’acord 
amb algun dels supòsits previstos en l’art. 20.4 del R.D.2/04. 

 

2.- Tindran la consideració de substituts del contribuent: 

a) En les taxes establertes per prestació de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als 
ocupants de vivendes o, locals, els propietaris dels referits immobles, els quals podran 
repercutir, si escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

b) En les taxes establertes per l'atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la 
normativa sobre el sol i ordenació urbana, els constructors i contractistes d'obres. 

c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis, de 
prevenció de ruïnes, construccions i enderrocaments, salvaments i, en general de 
protecció de persones i béns, comprenent-se també al manteniment del servei, les entitats 
asseguradores de risc. 

d) En les taxes establertes per l’utilitzaria privativa o aprofitament especial per entrades de 
vehicles per sobre les voreres i per la seva construcció, manteniment, modificació o 
supressió els propietaris de les finques i locals a que donin accés les entrades de vehicle, 
els quals podran repercutir, si escau, les quotes sobre els respectiu propietaris. 
 

Article 5.- Responsables tributaris 
 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a que fan referència la Llei General Tributària. 
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2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors 
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast 
que assenyala la Llei General Tributària. 
 
Article 6.- Exempcions i bonificacions: 
 

Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 del R.D. 2/04 de 05 de març, no s'admetran 
exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquells a favor de l'Estat, Generalitat de 
Catalunya i altres ens públics Territorials o institucionals o com a conseqüència de l'aplicació de 
Tractats o Acords Internacionals. 
 
Estaran exemptes les utilitzacions privatives i aprofitaments especials del domini públic local 
compreses a l’apartat g) de l’article 2 de la present ordenança, en el Mercat de Nadal, Mercat 
dels Sentits i Mercat del Trasto. 
 
 
Article 7.- Meritació 
 

1.- Les taxes podran meritar-se segons la naturalesa del seu fet imposable: 

a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, o quan s’iniciï la prestació del servei o 
la realització de l’activitat, encara que en ambdós casos podrà exigir-se el dipòsit previ del 
seu import total o parcial. 

b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient que no es realitzarà o 
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

 

2.- Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el meritament periòdic d’aquesta, i  així es 
determini, aquest es produirà 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, l’aprofitament 
especial o l’ús o del servei o activitat, i en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 
circumstancia amb el prorrateig mensual corresponent de la quota. 

 

3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el 
dret a l’utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la 
devolució de l’import corresponent. 
 
Article 8.- Normes de gestió 
 

1.- Per a totes les taxes s’exigirà el dipòsit previ de l’import total de la quota tributaria amb 
anterioritat a la meritació, no tramitant-se l’autorització sense que s’hagi realitzat el corresponent 
ingrés. 

2.- La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en l’Ordenança 
Fiscal de gestió, inspecció i recaptació. 

3.- Pel que fa a la taxa per autorització l’entrada de vehicles a través de les voreres o marges del 
carrer.(taxa de guals), realitzada l’autliquidació voluntària corresponent al primer any, o la 
liquidació resultant d’inspecció, els anys successius s’exigiran per rebut mitjançant padró. Per la 
gestió i inspecció de la taxa caldrà tenir en compte el següent: 

a) Que es produeix un aprofitament comú especial d’un bé de domini públic quan, en el 
temps mínim necessari,  un vehicle envaeix un espai clarament destinat a pas de vianants 
per accedir a l’interior d’una finca. Aquest aprofitament està subjecte a llicència o  
autorització administrativa prèvia, d’acord amb les previsions de l’article 20.3 h) de la 
refosa de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovada pel RD Legislatiu 2/2004, en 
relació amb els apartats 2 i 3 de l’article 56 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 336/1988 i normes concordants. 

b) L’Ajuntament de Maçanet de la Selva considera que existeix aprofitament comú especial 
sempre que un vehicle de tracció mecànica de classe turisme o superior (classes A, B, C i 
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D de l’article 5è.1 de l’Ordenança fiscal 2)  travessa puntualment l’espai destinat a 
vianants per accedir a l’interior d’una finca.  

c) L’aprofitament comú especial explicat als paràgrafs a) i b) anteriors es produirà amb 
independència de que: 

 existeixi o no existeixi senyal de prohibit aparcat en el carrer 

 sigui possible o impossible físicament aparcar en el carrer 

 existeixi o no existeixi porta d’accés de vehicles a l’interior de la finca   

d) Atorgada llicència municipal de gual, si les obligacions tributàries del titular estan al dia:  

 La llicència s’acreditarà davant tercers amb la instal·lació de forma permanent 
d’una placa oficial, propietat de l’Ajuntament, que es donarà en dipòsit al titular del 
gual per ser instal·lada de forma permanent, adossada a la façana en el lloc més 
proper a l’obertura d’accés a la finca. 

 La llicència d’aprofitament comú especial no autoritza l’estacionament del vehicle 
en la vorera, únicament autoritza el trànsit mínim necessari per accedir a l’interior 
de la finca. 

 L’Ajuntament impedirà l’aparcament de vehicles davant l’entrada de la finca 

e) Quan no existeix aquest aprofitament comú especial l’aplicació de la taxa produeix un 
dany a l'interès general. Per contra, quan existeix aquest aprofitament comú especial, la 
no aplicació de la taxa suposa un greuge entre veïns. Per tant, únicament podrà aplicar-se 
la taxa si es dóna un dels dos elements essencials següents: 

(1) prova fefaent conforme es produeix efectivament l’aprofitament o ús comú 
especial aportada per funcionari públic. 

(2) declaració del subjecte passiu ocupant d’una finca conforme sol·licita autorització 
per accedir-hi amb un vehicle de tracció mecànica a través de la vorera. 

 
 
Article 9.- Base imposable i quota 
 

1. El cost real o previsible per l’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i 
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència local, considerada 
en la seva globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota 
tributaria. 

2.- Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents utilitzacions, 
aprofitaments, prestacions de serveis i de realització d’activitats administratives que constitueixin el 
fet imposable seran les que apareixen en l’annex. 

3.- Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor 
econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
Article 10.- Aprofitaments especials 
 

1.- Es consideren aprofitaments especials fixes els de durada igual o superior a l’any. En aquest 
cas, l’aprofitament ha de ésser objecte de concessió, aplicant el procediment establert en el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/88) i la normativa general sobre contractació. 

2.- En els supòsits d’utilització privativa o d’aprofitament especial del domini públic sense 
possibilitat de concurrència,  caldrà sol·licitar la corresponent  llicència, autorització ó concessió. 
La relació contractual derivada d’aquests supòsits es regirà per les normes generals de 
contractació. 
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Article 11.- Inspecció i recaptació 
 

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei General 
Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades pel seu 
desenvolupament. 

 
Article 12.- Infraccions i sancions 
 

Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació 
de les sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim regulat en la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 50
 

 

 
ANNEX 

CONTENIDORS/ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA: Mòduls de cada 10m2 o fracció: 

Fins 10 dies hàbils 15 €/mòdul 

Fins 20 dies hàbils 20 €/mòdul 

Fins 30 dies hàbils 30 €/mòdul 

A partir de 30 dies hàbils i per cada dia d’excés 1 €/dia/mòdul 

Adquisició de contenidors d’ús exclusiu, de 1100 litres… 330,29 € 
 

MAQUINARIA I MATERIAL/OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

Fins 5 dies naturals /m2/dia 1,00 € 

A partir de 6 dies naturals/m2/dia 2,00 € 

 

SERVEI DE FOTOCÒPIES 

Din A 4 (blanc i negre) 0,10 € 

Din A4 (color) 0,20 € 

Din A3 (blanc i negre) 0,20 € 

Din A3 (color) 0,40 € 

carnets  0,20 € 

plànols A.2  4,00 € 

plànols A.3  0,50 € 

plànols A.4  0,30 € 

 

DIVERSOS 

Recepció de fax/full 0,50 € 

Transmissió fax/full 0,50 € 

Compulsar documents/full 1,00 € 

Duplicats de carnets d’activitats municipals 3,00 € 

Per a cada sol·licitud d’autorització de tala d’arbres 20,00 € 

Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o 
consulta per a edificació a instància de part. 

100,00 € 

Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a 
instància de part. 

Es declaren exempts de la taxa els certificats expedits en aquelles finques 
classificades com a sol no urbanitzable 

150,00 € 

Certificats de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels 
certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs. 

5,00 € 

 

Emissió d’informe tècnic d’adequació d’habitatge per a reagrupament familiar 40,00 € 

 

PERSONAL BRIGADA MUNICIPAL 

Hora/persona 19,50 € 

 

PÈRDUA O MALBARATAMENT DE DOCUMENTS BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Llibres de ficció adults i juvenils 25,00 € 

Llibres d’assaig adults 35,00 € 

Manuals i diccionaris adults 50,00 € 
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Llibres d’imaginació i ficció infantil 20,00 € 

Llibres de coneixement infantil 30,00 € 

Manuals i diccionaris infantils 45,00 € 

Revistes 8,00 € 

CD 15,00 € 

CD cofres (a partir de 3 CD i CD senzill de col.lecció local) 30,00 € 

DVD  20,00 € 

DVD cobres (a partir de 3 DVD i DVD senzill de col.lecció local) 40,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBERTURA DE RASES A LA VIA PÚBLICA 

Fins a 10 metres lineals (m.l.) 30,00 € 

A partir de 10 metres lineals (m.l.) i per cada metre lineal (m.l.) d’excés 3 €/m.l 

MERCAT MUNICIPAL 

metre lineal/dia 0,60 € 

PER EXPEDICIÓ DE PLAQUES 

Per llicència d´obres 10,00 € 

Per gual permanent 15,00 € 

ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES O MARGES DEL CARRER 

(GUALS) 

Mínim per entrada:  4 metres lineals. 

Tot excés decimal es computarà com un metre més. 

Els guals comunitaris inclouran tots el que no siguin en parcel·les de vivendes unifamiliars. 

Guals particulars, mínim anual per entrada 4 metres lineals 40,00 € 

Guals particulars, per cada metre lineal addicional o fracció a l’any 10,00 € 

 

Guals comunitaris, les 15 primeres places tributaran per plaça i any  10,00 € 

Guals comunitaris, la plaça 16a i següents tributaran a l’any  6,00 €” 

PER CESSIÓ D’ÚS DE BÚSTIES MUNICIPALS 

Dipòsit  20,00 € 
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La matrícula es cobrarà per trimestres: 54€ (1r Tr), 36€ (2n Tr.), 18€ (3r Tr.) 

 
En cas de confinament general s’aplicarà una reducció del 30% sobre la quota de cursos i 
formacions d’ensenyament reglat i no reglat, sempre que continuïn la classes online.  

 

Bonificacions 
Per volum de renda màxima de la unitat familiar/nº de fills menors de 18 anys/nº de alumnes 
inscrits: 

 

CATEGORIA Renda 
màxima de la unitat familiar 
(U.F.) 

Nº de fills menors de 
18 anys de la unitat 
familiar (U.F.) 

Nº d’alumnes 
inscrit de la 
unitat 
familiar(U.F.) 

% de bonificació de la tarifa total 
dels alumnes inscrit de  la  unitat 
familiar (U.F.) 

(A)  1 o 2 1 30 % 

(A) 3 o més  1 40 % 

(A) 1 o 2 2 40 % 

(A) 3 o més 2 o més 50 % 

    

(B)  1 o 2 1 20 % 

(B)  3 o més  1 30 % 

(B)  1 o 2 2 30 % 

ESTUDIS MUSICALS 

ENSENYAMENT REGLAT (de 3 a 18 anys) PREU 
€/mes 

 

Matrícula 

Sensibilització  Musical (3,4 anys) 1 sessió setmanal  27 €  Sense 
matrícula 

Iniciació Musical  (5 anys)2 sessions setmananls 31 € Sense 
matrícula 

Pack LLenguatge (sense instrument) ( 6 anys )  39 €  54 € 

Pack LLenguatge (instrument col.lectiu 2 / 3 alumnes per classe) 
(7anys) 

49 €  54 € 

Pack LLenguatge + 30 min (8-12 anys) 76 €  54 € 

Pack LLenguatge + 45min (12 – 16 anys) 86 €  54 € 

Pack LLenguatge + 60min 

(16 – 18 anys) 

 

96 €  54 € 

ENSENYAMENT NO REGLAT Matrícula 

 

PREU €/mes 

-  de 18 anys 

PREU €/mes 

+  de 18 anys 

 

Instrument lliure (1 h setmanal) 54 € 75 € 79 €  

Instrument lliure (45 min.setmanal) 54 € 57 € 62 €  

Instrument lliure (30 min setmanal) 54 € 38 € 42 €  

Combo o Cambra (mínim de 3 alumnes) 54 € 35 € 38 €  
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(B)  3 o més 2 o més 40 % 

    

(C)  1 o 2 1 10 % 

(C)  3 o més  1 20 % 

(C)  1 o 2 2 20 % 

(C)  3 o més 2 o més 30 % 

    

(D)  2 2 10 % 

(D)  3 o més 2 o més 20 % 

 

TAULA DE LES CATEGORIES PER RENDA MÀXIMA 

 

CATEGORIA TRAMS DE RENDA MÀXIMA 

(A) Fins a 10.500 €/any de renda de la unitat familiar 

(B) De 10.501 €/any fins a 12.500 €/any de la U.F. 

(C) De 12.501 €/any fins a 17.500 €/any de la U.F 

(D) De 17.501 €/any fins a 29.500 €/any de la U.F 

 

Les bonificacions previstes en aquest apartat són discrecionals. L’Ajuntament valorarà 
singularment cada expedient abans d’atorgar-les o no atorgar-les. La Junta de Govern Local, a 
proposta del Departament d’Hisenda, estimarà o desestimarà les sol•licituds tramitades. 

 

TAXA DE CONNEXIÓ A LES XARXES D´AIGUA I CLAVAGUERAM 

Per un habitatge unifamiliar 120,00 € 

Per edificis plurifamiliars es liquidarà per cadascuna de les vivendes i locals que hi 
hagi en l´edifici 60,00 € 

 

TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL PAVELLÓ I EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPALS 

Tarifa única per cada hora o fracció: 30 €/h 

Espectacles musicals, teatrals, circences o similars 25 €/h 
 
La taxa es liquidarà i pagarà en el moment de presentar la instància de sol·licitud en el 
registre general d’entrada. 
 

TAXA D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS PER A CERIMÒNIES CIVILS 

Tarifa única 90,00 € 
 

TAXA PER ALTRES USOS PRIVATIUS O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC 
TEMPORALMENT 

Sala Gran del local La Societat ..................................... 35 €/hora 

Can Trincheria ............................................................... 20 €/hora 

Cal Falló .......................................................................  20 €/hora 

Capella de Sant Sebastià ............................................   20 €/hora 

Sala Polivalent Biblioteca ............................................   20 €/hora 
 
Taules, cadires i altres propietats de l'Ajuntament: 

a) Cadira de resina de plàstic ......... 0,35 € per unitat i dia  
      Per cada dia excedit .................... 0,07 € per unitat. 

Per pèrdua o malmetement .......11,44 € per unitat  
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b) Cadira metàl·lica plegable ............ 0,50 € per unitat i dia 
Per cada dia excedit ..................... 0,07 € per unitat 
Per pèrdua o malmetement ........ 20,62 € per unitat 

c) Taula de 184x76 ........................... 1,50 € per unitat i dia 
Per cada dia excedit ...................... 0,33 € per unitat 
Per pèrdua o malmetement .........124,80 € per unitat 

d) Barbacoa, inclou transport per a lliurament i per a retirada  
Per dia laborable ..........................  150,00 € 
Per dissabtes i festius ..................  200,00 € 

 
Activitats no sedentàries autoritzades en espais de domini públic, tals com vies urbanes, 
places, parcs i qualsevol altre superfície d’ús o de servei públic. 

Circs i similars: 
- Ocupació menys de 3000 m2.... ..... 50 €/dia 
- Ocupació més de 3000 m2 ..........  100 €/dia 

 
Atraccions Firals i parades vàries: 
 

--Tributaran per m2  i dia d’ estada per la superfície d’ocupació efectiva-- 
o Activitats que ocupen una superfície total fins a 15 m2  ..... 2,12 €/m2 

o Activitats que ocupin  de 16 fins a 40 m2 ..............................   0,93 €/m2 

o Activitats que ocupin de 41 fins a 80 m2 ...............................   0,64 €/m2 

o Activitats que ocupin més de 80 m2 ......................................   0,50 €/m2 

A tots els trams, la liquidació d’aquesta TAXA es calcularà prenent els m2 de superfície 
inclosa dins el perímetre exterior de l’activitat.  

 
- Instal.lació de barraques i bars/restaurants  

            durant els dies de la Festa Major del mes d’agost  100 € 
 

- Fira del Roser  25 € 
 

ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC 

Les entitats de Maçanet de la Selva tals com associacions de veïns, associacions culturals i 
esportives, partits polítics i similars podran usar gratuïtament el domini municipal abans esmentat 
quan realitzin activitats d’interès públic. Per a la consideració de l’interès públic, la Junta de Govern 
haurà de valorar si l’activitat reuneix una o vàries de les condicions següents: 

a) Que tingui el caràcter de complementària respecte de les competències municipals,  oberta al 
públic i no restringida exclusivament a determinats col·lectius. 

b) Que promogui els drets humans, el foment  de la igualtat d’oportunitats i col·labori amb la 
integració social de persones amb discapacitat i en risc d’exclusió. 

c) Que aporti valor afegit al nom de la ciutat i a la seva projecció externa. 

d) Que reforci la promoció cultural, esportiva, comercial, turística o equivalent que permeti 
atreure  visitants al municipi. 

e) Que contribueixi a la dinamització i incentiu de l’economia local. 
 

 

  

 

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

Assignació de nínxols del 1er. pis 900,00 € 

Assignació de nínxols del 2on. pis 1000,00 € 

Assignació de nínxols del 3er. pis  900,00 € 
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Columbari 400,00 € 
 

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA TINENÇA I 
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Quota inicial 75,00 € 

Quota per renovació preceptiva als 5 anys 75,00 € 
 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, CAPTURA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA O SIMILARS, PERDUTS O ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA 

Recollida i captura de l’animal a la via pública per part de personal municipal, i 
devolució a propietari o posseïdor 

60 € 

Manteniment i custòdia al recinte municipal habilitat a tal efecte, per cada animals/dia 15 € 
 

TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS SERVEI DE VIGILANTS 

Informe accident de trànsit per les companyies asseguradores 92,00 € 

Informe per danys a la propietat de particulars 92,00 € 

Informes sol·licitats per les empreses 92,00 € 
 

TAXA PER OCUPACIO DE LES VIES PÚBLIQUES: TALLS DE CARRERS 

Ocupació inferior a 1 hora  7,00 € 

Ocupació entre 1i 2 hores  14,00 € 

Ocupació entre 2 i 3 hores 21,00 € 

Ocupació entre 3 i 4 hores 28,00 € 

Ocupació entre 4 i 5 hores  36,00 € 

Ocupació superior a 5 hores, per dia 43,00 € 

Ocupació per rodatges cinematogràfics o publicitaris, per dia 60,00 € 
 

TAXA PER DRETS D’EXAMEN PER A CADASCUNA DE LES CONVOCATÒRIES 
CORRESPONENTS AL TORN LLIURE DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ, ES FIXEN EN 

LES SEGÜENTS QUANTITATS: 

Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació A1 o com a laboral equiparable                68,00 € 

Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació A2 o com a laboral equiparable                66,00 € 

Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació C1 i B, o com a laboral equiparable          44,00 € 

Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació C2 o com a laboral equiparable                22,00 € 

Per a l’accés com a funcionari al grup de titulació E o com a laboral equiparable                  11,00 € 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d´intervenció integral de l´administració municipal en les activitats i 
instal·lacions locals 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del que disposen els articles 57 i 20.4, del R.D. 2/04, de 05 de març, pel que s´aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 al 19 de l’esmentat text legal, aquest  Ajuntament aprova les taxes per la tramitació i 
l’atorgament de llicència de les activitats sotmeses al règim d’intervenció administrativa d’acord 
amb la llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
Article 2.- Fet imposable 
 
El fet imposable es determina per la prestació dels serveis tècnics administratius dimanants de la 
sol·licitud de les autoritzacions, de les llicències ambientals i de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia, de les quals, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o locals 
on es desenvolupin les activitats incloses als annexos I.1, I.2, I.3, II i III de la Llei 20/2009  de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS).  
 
Constituiran el fet imposable als efectes d’aquesta Ordenança els casos següents:  
 

a).- La primera instal·lació d’establiments.  
b).- Els trasllats de local.  
c).- El canvi o ampliació d’activitat, en relació al que ja està autoritzat. 
d).- Els canvis de titularitat  
 

Article 3.- Subjecte passiu  
 
1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei 58/03 de 17 desembre General 
Tributària, peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta Ordenança, o 
que en resultin beneficiades.  

 
2.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius 

seran els titulars de l’activitat sotmesa.  
 
3.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, o sense haver 

efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en Subjecte Passiu d’aquesta taxa la persona 
física o jurídica que desenvolupi l’activitat.  

 
Article 4.- Responsables 
 
1.- Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 

persones físiques o jurídiques a que es refereixen la  Llei 58/03 de 17 desembre General 
Tributària.  

 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i el síndics, els interventors 

o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i abast que 
assenyala  la Llei 58/03 de 17 de  desembre General Tributària.  

 
Article 5.- Beneficis fiscals  
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
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Article 6.- Quota tributària 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:  
 
A. Autorització ambiental       1.200,00 €  
B. Llicència ambiental amb informe vinculant del Consell Comarcal   1.200,00 €  
C. Comunicació per activitats innòqües            200,00 € 
D. Comunicació per nucli zoològi            200,00 € 
E. Comunicació per simple tinença d’animals                20,00 € 
F. Comunicació d’activitats temporals         250,00 € 
G. Expedients per habitatges turístics                                                      350,00 € 
 
La quantia a ingressar en els supòsits A, B anteriors resultarà d’aplicar sobre les tarifes establertes 
en el punt anterior els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del 
local:  

  
      Superfície construïda                           Coeficient corrector  
            0-100 M2. ---------------------------------------- 1,00  
           101-500 M2. -------------------------------------- 1,50  
           501-1000 M2.------------------------------------- 2,00  
           Més de 1000 M2. -------------------------------- 2,50  

 
H. Règim de COMUNICACIÓ (Annex III de la Llei 20/2009), les quotes seran les que 
corresponguin a la superfície de l’establiment segons el quadre següent: 
  
            Superfície de l’establiment                             Quota  
  Fins a 150 m2 --------------------------------------    400,00 €  
  Més de 150 m2 i fins a 250 m2 ----------------    600,00 €  
  Més de 250 m2 i fins a 400 m2 ---------------- 1.500,00 €  
  Més de 400 m2 i fins a 600 m2 ---------------- 2.000,00 €  
  Més de 600 m2 ------------------------------------- 3.000,00 €  
 
En tots els expedients administratius i projectes que s’hagin de tramitar d’ofici o interessats de part 
i que sigui necessari publicar edictes i/o anuncis al BOP i DOGC i demanar informes sectorials i 
preceptius, el cost d’aquests seran abonats per la persona i/o persones directament afectades i 
interessades. 
 
Article 7.  
 
1. Els interessats en la concessió d’una llicència d’obertura podran presentar prèviament a la  

petició d’aquesta, una sol·licitud de consulta sobre l’emplaçament, requisits o límits que 
calguin per l’exercici de l’activitat, acreditant-se una quota de 44 €.  

2. Les sol·licituds de consulta referents a animals no domèstics per sota dels límits de 
classificació de la llei ambiental tributaran per una quota de 25 €.  

3. La primera visita tècnica de comprovació per l’obtenció de llicència de primera obertura no 
acreditarà cap quota addicional.  

4. Les segones i següents visites acreditaran quotes addicionals tenint en compte els apartats de 
l’article 6è de la present Ordenança, acreditant les quotes addicionals següents:  
 

Euros 
A. Autorització ambiental       180,00  
B. Llicència ambiental amb informe vinculant del Consell Comarcal  180,00  
C. Comunicació per activitats innòqües i expedients per habitatges turístics   40,00  
D. Comunicació per nucli zoològic        40,00  
E. Comunicació per simple tinença d’animals       40,00  
F. Comunicació d’activitats temporals        40,00  
G. Règim de comunicació         40,00   
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Article 8.-  
 
1.- Els canvis d'activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d'una primera obertura. 
2.- Les ampliacions de les activitats existents o els canvis que originin la tramitació d’un nou 

expedient tributaran per un 75 % de la tarifa que correspondria si es tractés d’una activitat 
nova. 

 
Article 9.  

a) El canvi de titularitat d’una activitat econòmica exigeix la modificació dels registres 
administratius municipals i tributarà amb una quota de 150 €. 
Si amb motiu d’un canvi de titularitat es posa de manifest la necessitat de realitzar altres 
activitats administratives, l’interessat tributarà, a més, per l’epígra que correspongui.  

 
b) Activitats classificades:  

b-1. Si no requereixen nova llicència tributaran com en l'apartat a) anterior. 
b-2. Si requereixen nova llicència tributaran com si es tractés d'una primera activitat. 

 
Article 10.- Acreditament  
 
1.- La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se l'activitat 

municipal amb la corresponent incoació de l'expedient. A aquest efecte es considerarà iniciada 
l'activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud de la llicència. 

 
2.- En el cas d'obertura d'establiments o exercici d'activitats sense haver obtingut la preceptiva 

llicència es considerarà acreditada la taxa en el moment de l'inici de l'obertura o de l'exercici de 
l'activitat.   

 
Article 11.- Declaració, liquidació i ingrés 
 
1.- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, de manera que simultàniament a la sol·licitud de la 

llicència, els subjectes passius hauran d'efectuar l'ingrés de l'import total del deute tributari. 
 
2.- Efectuades les comprovacions oportunes per l'Administració, es practicarà la liquidació 

definitiva que es notificarà en forma a l'interessat exigint o retornant, si s'escau, la quantitat 
procedent. 

 
Article 12. Gestió  
 
Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els interessats podran desistir de la seva 
petició, verbalment o per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al 50% del que li 
correspondria si s'hagués concedit la llicència. 
 
Article 13.  
 
Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin verbalment o per escrit, la 
renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades. 
 
Article 14.  
 
En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 75% de la que li correspondria si s'hagués 
concedit la llicència. 
 
Article 15.  
 
El pagament dels drets per llicència d'obertura, no suposarà mai per si mateix la legalització de 
l'exercici de l'activitat, el qual estarà sempre subordinat a l'obtenció de la llicència i al compliment 
de totes les condicions i requisits tècnics que l'Administració imposi. 
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Article 16.  
 
Quan l'atorgament d'una llicència d'obres quedi especialment condicionat a la prèvia obtenció de la 
llicència d'activitat, es concedirà, prèvia sol·licitud de l'interessat, la devolució de la quantitat 
ingressada per la taxa per llicència d'obertura acreditada quan havent transcorregut el termini de 
duració de la llicència d'obres, o el de la seva pròrroga, l'interessat: 
 
a) o bé prevegi que l'activitat a exercir en el local no es realitzarà 
b) o bé hagi canviat l'activitat en el mateix local. 
 
Article 17. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin 
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles de la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1r. de gener de 2021, 
i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial 
els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de llicències 
urbanístiques 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 del R.D. 2/04, de 05 de març, pel que s´aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix  la taxa per llicències 
urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
disposa l’article 57 de l’esmentat R.D. 2/04. 
 
Article 2. Fet  imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal tècnica i administrativa, que tendeixi a 
verificar els actes d’edificació i ús del sòL que s’hagin de realitzar en el terme municipal, a què es 
refereix l’article 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme (TRLUC).  
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 35.4 de la Llei 58/03 General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, 
si s’escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o 
s’executin les obres. 

2.- En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de 
les obres. 

 
Article 4. Responsables 
 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereix  la Llei General Tributària. 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors 

o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast 
que s´assenyala en  la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Tarifes 
 
1.- Comunicació prèvia d’obres………………………………………..40 €   
 
2.- En obres de nova planta o reforma subjectes a la presentació de projectes, plànols o croquis 

tècnic, pagaran la taxa en relació amb el pressupost d’obra, d’acord amb els següents 
escalats: 

  
1.a. Pressupost d’obra < 3.005 € 35 € 
1.b. Pressupost d’obra  entre 3.006  € i 30.050 € 150 € 
1.c. Pressupost d’obra entre 30.051 €  i 60.100 € 225 € 
1.d. Pressupost d’obra entre 60.101 € i 120.000 € 270 € 
1.e. Pressupost d’obra entre 120.001 € i 240.000 €  550 € 
1.f. Pressupost d’obra entre 240.001 € i 480.000 € 850 € 
1.g. Pressupost per cada tram de 100.000 € a partir de 480.001 € 150 €/tram 

 
• FIANÇA OBRES MAJORS: L’atorgament de la llicència queda condicionat a que l’interessat 

dipositi a l’Ajuntament una fiança de 1.500 € per respondre de possibles desperfectes que es 
produeixin a la via pública o instal•lacions i serveis municipals. 
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3.- Obres menors, pagaran la taxa en relació amb el pressupost d’obra declarat pel peticionari i 
estaran subjectes a comprovació pels Serveis Tècnics Municipals, d’acord amb el següents 
escalats: 

2.a. Pressupost d’obra < 601,01 euros 25 € 
2.b. Pressupost d’obra de 601,02 a 3005,06 euros 35 € 
2.c. Pressupost d’obra entre 3005,07 i 6010,12 euros 50 € 
2.d. Pressupost d’obra > 6010,12 euros 75 € 

4.- Alineacions i rasants 
 

3.a. Fins a 10 metres lineals  20 € 
3.b. Per cada 10 metres lineals de més o fracció  4 € 

               Nota.- L’import màxim de la llicència referent a aquest apartat serà de 60 euros 
 
5.- Parcel·lacions 

4.a. Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació 
derivada de l’execució d’un planejament parcial 

Fix 200 € 
+ 50 €/unitat 

4.b. Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació 
derivada d’altres actuacions 

Fix 150 € 
+ 50 €/unitat 

 
6.- Primera utilització d´edificis i construccions: 

5.a Bloc d'habitatges o apartaments: per habitatge: 150 € 
5.b Habitatges aïllats o que no quedin compresos en l'apartat anterior:  

1 €/m2 de superfície amb un mínim de: 250 € 
5.c  Restaurants, cafeteries, similars i comerços en general: 0,30 €/m2 

de superfície amb un mínim de: 350 € 
5.d Tota classe de magatzems:  1 €/m2 de superfície  
       amb un mínim de: 250 € 
5.e  Campaments de nova instal·lació o ampliació:    
       per cada plaça de tenda o caravana  250 € 
5.f  Sales d'espectacles, discoteques, pistes de ball, i similars   3 €/m2  

de superficie amb un mínim de: 1.000 € 
5. g Piscines 150 €  

   
 
a) La primera i segona visita tècnica de comprovació per l’obtenció de llicència de primera 

utilització no acreditarà cap quota addicional. 
 
b) La tercera i següents visites acreditaran la quota addicional següent: 50 € per visita 

 
6.- Tràmits i informes d’aprovació dels expedients urbanístics següents: 

6.a. Per cada pla parcial urbanístic 650 €/ha. (amb una quota mínima 
de 650 €) 

6.b. Per cada avanç de planejament 300 €/ha. (amb una quota mínima 
de 300 €) 

6.c.  Per cada estudi de detall 600 €/ha. (amb una quota mínima 
de 600 €) 

6.d. Per cada projecte de compensació 450 €/ha. (amb una quota mínima 
de 450 €) 

6.e. Per cada projecte de reparcel·lació 400 €/ha. (amb una quota mínima 
de 400 €) 

6.f. Per cada projecte  d’urbanització 600 €/ha. (amb una quota mínima 
de 600 €) 

 
Totes les fraccions a partir d’una Ha (hectàrea), en tots els supòsits de l’apartat 6è, tributaran al 
preu únic de 0,05 €/m2 
 
7.- Tramitació d’expedients de sol.licituds de trasllats de càrregues de parcel.les incloses en 
projectes de reparcel.lació 
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- Quan afectin a 2 parcel.les  1750 € 
- Per cada parcel.la més  700 € 
 
Article 6. Acreditament 
 
1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix 

el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de 
presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la 
formulava expressament. 

 
2.- Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa 

s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en 
qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui 
instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin 
autoritzables. 

 
3.- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la 

denegació de la llicència sol·licitada, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després 
que se li hagi concedit la llicència. 

 
4.- En cas de desestiment de la sol·licitud, sempre i quan s’hagi practicat alguna actuació 

administrativa, es liquidarà el 50% dels drets que correspondrien a aquest.    
 
Article 7. Bases de liquidació 
 
1.- Tota persona o entitat que intenti realitzar qualsevol obra o construcció, haurà de sol·licitar el 

corresponent permís o llicència a l’Ajuntament, el qual l’expedirà i assenyalarà, a cada cas, les 
condicions en què ha d’efectuar-se.   

 
2.- Els drets establerts en aquesta tarifa es liquidaran al departament d’obres, abans de la 

concessió del permís corresponent. 
 
Article 8. Exempcions i bonificacions. 

Queden exemptes de la present taxa revocar, repicar, aplacar i pintar qualsevol elements de la 
façana i la reconstrucció de ràfecs, sempre que s’acrediti que contribueixen a la conservació de 
l’edifici. També gaudiran d’exempció total de la taxa  les llicències per instal·lacions d’aprofitament 
d’energies renovables i estalvi d’aigua en edificacions existents i que realitzen la inversió sense 
obligació legal de fer-ho. 

Gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import de la taxa les obres majors que aconsegueixin el 
certificat energètic A. 
 
Article 9. Caducitat 
 
Les llicències d’obres caducaran, en tot cas i sense dret a devolució del que es va satisfer  per 
drets o taxes, quan les obres no hagin començat dintre del termini establert en la pròpia llicència 
tot seguint les prescripcions establertes a l’article 249 del Decret Legislatiu 1/1990, de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents 
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Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
 
 
Article 1.- Objecte de l’exacció. 
 
Es objecte d'aquesta exacció l'aprofitament dels elements i medis que requereixi la prestació del 
servei de retirada de la via pública d'aquells vehicles que trastornin i obstaculitzin la lliure 
circulació, la immobilització dels  antireglamentàriament aparcats, la immobilització a petició de 
l'interessat per pèrdua de claus, o la revisió dels que infringeixen les Ordenances Municipals del 
medi ambient. 
 
 
Article 2.- Obligació de contribuir 
 
L'obligació de contribuir és compatible amb el pagament de sancions i multes de circulació i neix 
amb la prestació del servei o amb la seva simple indicació en cas de recollida de vehicles a la via 
pública, d'acord amb allò que disposa l'article 292.3.e) del Codi de Circulació. 
 
 
Article 3.- Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament el conductor del vehicle i les persones naturals o jurídiques 
propietàries del mateix, essent aquesta responsabilitat solidària. 
 
 
Article 4.- Base imposable 
 
Està constituïda pels serveis a realitzar per la policia municipal o persones contractades als 
efectes per l'Ajuntament i, en el seu cas, per les estades dels vehicles en el dipòsit municipal. 
 
Article 5.- Tarifes 
 
 

Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:  

1.- Recollida de vehicles de la via pública Dies laborables 
Caps de setmana, 
festius i nocturn 

a) Per la retirada de turismes  80,00 € 100,00 € 
b) Per la retirada de motocicletes  80,00 € 100,00 € 
c) Per la retirada de ciclomotors  80,00 € 100,00 € 
e) Per la retirada de turismes, i entrega “in situ”   80,00 € 100,00 € 
f) Per la retirada de motocicletes, i entrega “in situ”   80,00 € 100,00 € 
g) Per la retirada de ciclomotors, i entrega “in situ”   80,00 € 100,00 € 

   
2.- Dipòsit de vehicles   

Del 1r al 3r dia Gratuït   
A partir del 3r dia, diàries  10 € 

   
3.- Immobilització de vehicle i/o paranys   
     Per cada vehicle immobilitzat  80 € 

Revisió per comprovar l'emissió de fums  5 € 
Revisió per comprovar els sorolls emesos  5 € 
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Article 6.- Exempcions 
 
Queden exempts de pagament d'aquestes tarifes els vehicles robats. Aquesta circumstància haurà 
d'acreditar-se mitjançant l'aportació de la còpia de la denúncia presentada per la sostracció. 
 
Article 7.- Normes de gestió 
 
No seran tornats als seus propietaris cap dels vehicles que hagin estat recollits mentre no es faci 
efectiu el pagament  dels drets establerts en l'article 4, llevat d'aquells casos en què havent-se 
interposat reclamació s'hagués dipositat la fiança de l'import de la liquidació en la quantia i formes 
previstes en l'Ordenança General. 
 
Article 8.- Subhasta dels vehicles 
 
L'Ajuntament procedirà a l'adjudicació dels vehicles que tinguin dipositats en els locals o recintes 
establerts per aquest fi, de conformitat amb allò que disposen les normes vigents. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents 
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Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la recollida, transport, 
tractament i eliminació d´escombraries i altres residus urbans. 
 
Article 1.-  Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i, de conformitat amb el previst als 
articles 15 a 19, 20.s) i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com amb el que determina el Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aquest 
Ajuntament estableix la taxa pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus 
municipals. La prestació i la recepció del servei són obligatòries , en els termes previstos a la llei i 
a la present Ordenança Fiscal reguladora de la taxa. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
- La prestació obligatòria del Servei municipal per a la recollida, transport i tractament dels 

residus municipals. La recollida de residus inclou el sistema convencional en via pública, la 
recollida singular  i gestió a través de la Deixalleria Municipal. 

- L’ús comú especial del servei, consistent en recollida singular i neteja de contenidors. La 
recollida pot tenir lloc a l’interior de recintes o zones privades i l’activitat municipal que calgui 
realitzar de forma puntual en actes no organitzats per l’Ajuntament de tipus comercial, artístic, 
lúdic, cultural, festiu etc. 

 
2. Pels diferents conceptes de residu, de recollida i de subjectes i activitats productores de 

residus, als efectes de la present Ordenança, s'estarà a les definicions contingudes a 
l’ANNEX. 

 
Article 3.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, tant públiques com 
privades, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que compleixin alguna de les dues condicions següents : 

a) Ocupin o utilitzin els habitatges situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què 
el servei es presti, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, 
fins i tot, de precari. 
 
En aquest sentit s’entén que no estan subjectes a la taxa les comunitats de veïns amb 
comptador d’aigua destinat a la neteja de les zones comunes, en tant que no produeixen 
residus. 

 

b) Siguin titulars de les activitats generadores de residus comercials, en els termes de 
l’Annex II, utilitzen o ocupen els locals, establiments, oficines, zones i serveis situats en 
llocs on es presti el servei municipal. En cas que les activitats generadores de residus es 
desenvolupin fora d’un local, l’obligat al pagament serà el titular de l’activitat.  

2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren locals on s’exerceix l’activitat les edificacions, 
construccions i instal·lacions, així com les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes, o no al 
públic que s’utilitzin per qualsevol activitat comercial, industrial, professional, artística o de 
serveis. 

3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de l’habitatge,  
allotjament o local, establiment, oficina, zona o servei on s’ubiqui l’activitat generadora dels 
residus, el qual podrà repercutir les quotes satisfetes sobre els usuaris beneficiaris del servei, tal 
com disposa l’article 23.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 
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Article 4.- Supòsits de no subjecció 

1. Resten exclosos del servei els residus que no tinguin legalment la condició de residu 
municipal, o assimilable a municipal, en els termes de l’Annex 2. 

2. Els usuaris solament podran encarregar a altres gestors autoritzats la recollida i tractament de: 

a) Residus especials no municipals  

b) Altres residus no municipals i no assimilables a municipals 

c) RAEE amb volum superior a l’assimilable a domèstic 

d) Residus municipals i assimilables a municipals que presentin característiques, naturalesa, 
volum, pes, humitat o altres que impedeixin la recollida 

En tots els supòsits anteriors, el propietari del residu haurà de contractar un altre gestor i 
transportista degudament autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, el qual s’ajustarà 
estrictament a la normativa legal d’aplicació i als horaris, freqüències i requisits que estableixi 
l’Ajuntament. 

3. En tot cas,  quedaran a més subjectes a la taxa els productors de residus que contractin un 
gestor i transportista autoritzar però només  acreditin la recollida d'una part dels residus 
generats.  

 
Article 5.- Unitats tributàries i responsables tributaris 
 
Tenen la consideració d’unitats tributàries: 
 
a) Les finques, estiguin en sòl urbà o rústic, amb destí a habitatge, estiguin o no habitades, els 

garatges, els locals sense activitat econòmica i, en tot cas, les que constin donades d’alta al 
Padró de béns immobles no afectes a activitat econòmiques.  
Així mateix, seran unitats tributàries, aquells béns immobles habitats o ocupats que, tot i no estar 
en possessió de la llicència de primera ocupació, donin lloc al naixement del fet imposable 
d’aquesta taxa. 

b) Cadascuna de les activitats empresarials, professionals, artístiques o de serveis, que hagin 
d’estar donades d’alta al Cens tributari d’activitats econòmiques o en qualsevol registre 
municipal, estiguin o no en local determinat, i que siguin productores de deixalles. 

 
Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs. 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 6.- Base Imposable i Quota tributària 
 
1. El cost real i presumible del servei, considerat en la seva globalitat, constituirà com a màxim la 

base imposable. 
 
2. La quota tributària resultant serà:  
 

Lloc de producció de residus Quota/trim. Quota/any 

a) Garatges i locals sense activitat 7,32 € 29,28 € 

b)  Vivenda normal 36,58 € 146,32 € 

c)  Bars i cafeteries que no facin menjars 165,29 € 661,16 € 

d)  Hotels, fondes, restaurants i bars que facin menjars i similars      

     (< 150 m2) 255,45 € 1.021,80 € 

e)  Hotels, fondes, restaur.i bars que facin menjars i similars  375,66 € 1.502,64 € 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 68
 

 

     (= o+ 150 m2) 

f)  Locals industrials de 1 a 5 treballadors 187,83 € 751,32 € 

g)  Locals industrials de més de 5 treballadors fins a 20 298,02 € 1.192,09 € 

h)  Locals industrials de més de 20 treballadors 548,46 € 2.193,85 € 

i)  Locals comercials de venda de productes d´alimentació (< 100 m2) 187,83 € 751,32 € 

j)  Locals comercials de venda de productes d´alimentació  

   (= 100m2<250m2) 256,70 € 1.026,80 € 

k) Locals comercials de venda de productes d’alimentació  

   (= o + 250m2) 328,08 € 1.312,31 € 

l)  Locals comercials restants 160,00 € 640,00 € 

m) Restaurants i àrea de serveis de l´autopista 4.695,75 € 18.783,00€ 

n)  Vivenda + bar que no faci menjars 206,61 € 826,45 € 

o) Vivenda + hotel, fonda, rest., bar que facin menjars o similars  

    (< 150 m2) 288,01 € 1.152,02 € 

p) Viv. + hotel, fonda, rest., bar que facin menjars o similars  

    (= o+ 150 m2) 405,71 € 1.622,85 € 

q) Vivenda + local industrial de 1 a 5 treballadors 221,64 € 886,56 € 

r) Vivenda + local industrial de més de 5 treballadors fins a 20 336,84 € 1.347,37 € 

s) Vivenda + local industrial de més de 20 treballadors 581,02 € 2.324,08 € 

t) Viv. + local comercial de venda de productes d’alimentació 

  (< 100 m2) 222,89 € 891,57 € 

u) Viv. + local com. de venda de productes d’alimentació    

    (= o+ 100 m2) 289,26 € 1.157,03 € 

v) Vivenda + locals comercials restants 206,61 € 826,45 € 
w) Altres productors de residus: 
     - vivenda + local comercial sense activitat 
     - professionals liberals 
     - artesans manufacturers (1 a 3 treballadors) 

 
43,90 € 

150,00 € 
150,00 € 

 
175,60 € 
600,00 € 
600,00 € 

x) Habitatge disseminat 18,29 € 73,16 € 

y) Habitatges d’ús turístic 45,00 € 180,00 € 

 

Consistirà, en termes generals, en una quantitat fixa segons el quadre anterior per unitat tributària  
(taxa per servei municipal bàsic) d’acord amb la naturalesa de cada habitatge o activitat que, en 
determinats supòsits concrets, podrà complementar-se amb una quantia variable (taxa per ús 
comú especial o servei municipal extraordinari) que serà la repercussió del cost directe que suporti 
l’Ajuntament. 

 
3. Terrasses, taules i cadires annexes a un local principal.- Els m2 de les terrasses associades a 

les activitats d’hostaleria, restauració, bars i similars es tindran en compte a efectes de 
determinació de la quota tributària pel servei municipal bàsic que figura en el quadre anterior. 

 
4. Activitats estacionals a l’aire lliure.- Les terrasses, taules i cadires en les que es desenvolupi 

activitat de bar o restauració a l’aire lliure, de caràcter estacional i sense sales cobertes 
principals, tributaran per quota mensual irreductible de 35 € durant el temps que estiguin en 
funcionament.  

 
5. Serveis addicionals.- Els subjectes passius de la taxa podran sol·licitar l’ampliació del servei 

(taxa per ús comú especial o servei municipal extraordinari), en funció de les necessitats 
particulars de cada activitat, abans de l’1 de gener de l’exercici en que es presti el servei, llevat 
dels serveis puntuals extraordinaris que es prestin a la via pública de forma complementària al 
servei bàsic que es podran sol.licitar al llarg de l’exercici segons les necessitats de l’usuari. En 
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aquests casos ús comú especial (o servei extraordinari)  l’Ajuntament repercutirà al subjecte 
passiu els cost directe del servei. 

 Llevat renúncia o modificació expressa, es prorrogarà la prestació del servei extraordinari per 
a exercicis següents 

 
6. Compostatge domèstic.- En els projectes de pressupostos municipals que presenti l’alcalde al 

Ple municipal existirà una aplicació pressupostària per tal de subvencionar i fomentar 
l’establiment i utilització del compostatge domèstic, no inferior al 0,5% de la recaptació 
estimada de la taxa en període voluntari.  
 
Els usuaris que autogestionin tots els seus residus orgànics mitjançant compostatge podran 
percebre un ajut equivalent al 30% de la quota pagada del tribut. 

Per poder gaudir d’aquest benefici hauran de complir els requisits següents: 
- Presentar la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament 
- Acreditar que utilitzen compostador 
- Estar inscrit al registre de compostaires de l’Ajuntament. 
- Facilitar la comprovació per part de personal de l’Ajuntament o qui aquest designi sobre la 

correcció del procés que porten a terme; l’informe tècnic resultant de la comprovació 
determinarà si existeix o no el dret a rebre l’ajut. 

- Estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament. 

Article 7. Meritació 

La taxa merita 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 i tractament d'escombraries  estigui establert i en  funcionament en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals, entenent-se utilitzat pels titulars d’habitatges i 
locals existents a la zona que cobreixi el servei. 

Article 8. Declaració i ingrés 

1.- Dintre dels trenta dies hàbils següents a la  data  en  què s'acrediti  per  primera vegada la taxa,  
els  subjectes  passius formalitzaran  la seva inscripció en matrícula i  presentaran,  a aquest  
efecte,  la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l'impost. 

 
2.- Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades 

que figuren a la matrícula,  s'hi efectuaran les modificacions corresponents, prorratejant les 
altes i baixes per semestres a partir de la data en què es realitzi la declaració, llevat les 
activitats previstes a l’article 6.4 que tributaran pel període estacional, multiplicant la quota 
mensual irreductible pel nombre de mesos de l’activitat.  

 
3.- El cobrament de les quotes s'efectuarà per trimestres i s’elaborarà un padró on constin els 
subjectes passius el qual haurà d’estar aprovat pel Consell Comarcal de la Selva. 

Article 9. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació tributària i a les sancions que els corresponguin en cada cas,  
hom s'ajustarà  al que disposa la Llei General Tributària.  

Article 10. bonificació de la quota tributària 

1.  Àmbit subjectiu 
Podran sol·licitar una bonificació de fins el 90% de la quota aquells jubilats  i pensionistes que 
siguin contribuents de l’Impost Sobre Bens Immobles de l’habitatge subjecte a gravamen o 
usufructuaris que hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant escriptura pública o sentencia 
judicial. 
 

2. Requisits dels sol·licitants 
Hauran de tenir una renda conjunta de la unitat familiar (base liquidable de la declaració 
d’IRPF de l’exercici anterior) no superior al resultat de multiplicar el salari mínim 
interprofessional vigent pel número de persones que composen la unitat familiar.  
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3. Forma de sol·licitud 

Les persones interessades hauran de sol·licitar la bonificació presentant un  escrit en el 
Registre General. L’escrit concretarà la petició i  resumirà els motius. El Registre General 
disposarà de formularis per a complimentar la sol·licitud. En ells es demanarà com a 
documentació annexa la necessària per tal d’avaluar objectivament les sol·licituds. 
 

4. Òrgan que pot concedir-les 
La Junta de Govern Local, a proposta del Departament d’Hisenda, estimarà o desestimarà les 
sol·licituds tramitades. 
 

5.- Normes de gestió 
1. El subjecte passiu abonarà el 100% de la quota 
2. La bonificació que pugui atorgar la Junta de Govern Local serà pagada al subjecte passiu 

prèvia justificació del pagament de la quota íntegra anual. 
 
6.- Incentius per ús de la deixalleria municipal per fomentar la participació dels usuaris en la 
recollida selectiva de residus 

Els usuaris domèstics, que acreditin que han utilitzat la deixalleria municipal per lliurar els residus 
domèstics o domiciliaris que han generat en el seu habitatge, podran sol·licitar els incentius 
següents:: 
 
Freqüència d’utilització anual Import de l’incentiu en % 

sobre la quota pagada 
 

5 vegades 5 % 
Entre 6 i 10 vegades 10 % 
Més de 10 vegades 15 % 
 
Els residus objecte de bonificació són tots aquells residus municipals, que tinguin el seu origen a 
l’habitatge del sol·licitant o al vehicle de la seva propietat. Per exemple, mobles vells, 
electrodomèstics, restes d’esporga, olis, piles i bateries, neumàtics, roba, vidre, paper-cartró, 
envasos lleugers, cables, fluorescents, petits volums de runa, material electrònic, etc...  
 
Els sol·licitants hauran d’adjuntar document justificatiu emès per la deixalleria amb descripció de 
les entregues realitzades.”  
 
 
 
ANNEX – Definicions  
Definicions de conceptes relacionats amb la recollida i gestió dels residus municipals 
 
1. Àrea d'aportació 
Espai a la via pública on es disposen sistemàticament els diferents tipus de contenidors per a 
residus municipals. 
 
2. Àrea d’emergència 
Àrees d’aportació amb contenidors, per aquelles zones del municipi on es fa recollida porta a 
porta, per facilitar l’aportació de residus a aquells veïns i veïnes que per diverses raons (absència 
del municipi durant l’horari de recollida, viatges, etc.) no poden acollir-se al calendari i horari de 
recollida establert per l’Ajuntament. 
 
3. Autocompostatge 
Procés que s’efectua a les llars particulars amb la transformació de les restes de vegetals i d’altres 
residus orgànics que, barrejat amb la terra, s’usa per abonar els conreus o la jardineria. 
 
4. Bosses compostables  
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Element de contenció elaborat de materials orgànics biodegradables, elàstic, dels models 
disponibles al mercat recomanat per a lliurar la brossa orgànica d’origen domèstic (7, 10 i 25 
litres).  
 
5. Bujol 
Contenidor de petites dimensions (aproximadament entre 120 –240 litres). 
 
6. Contenidor o bujol de la fracció orgànica (FORM)  
Recipient tancat situat a la via pública o a l'interior dels comerços o en alguns edificis plurifamiliars, 
destinat a rebre la fracció orgànica dels residus municipals. Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
7. Contenidor o cubell estandarditzat 
Model de contenidor i/o cubell que utilitza el servei de recollida municipal. 
 
8. Contenidor de la fracció resta 
Element de contenció rígid, estanc i tancat, situat a la via pública o a l'interior dels comerços o en 
alguns edificis plurifamiliars, destinat a rebre la fracció resta dels residus municipals. 
Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
9. Contenidor per selectiva  
Element de contenció rígid i tancat, destinat a rebre, exclusivament i per separat la fracció de 
vidre, envasos i paper/cartró dels residus municipals, segons correspongui d’acord amb el color i 
serigrafia del contenidor o de la bústia en el cas de contenidors soterrats. 
 
10. Cubell per la FORM  
Element de contenció rígid, estanc i amb tapa tancada, de 7, 10 o 25 litres, per separar en origen, 
a la llar, la brossa orgànica. Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
11. Deixalleria 
Centre municipal de recepció, selecció i emmagatzematge de residus municipals, que per la seva 
naturalesa, volum o altres circumstàncies no han estat objecte de recollida a la via pública. Aquest 
centre també rebrà els residus especials de gestió municipal fins a volums que no requereixin d’un 
gestor especialitzat, 
La Deixalleria estableix també uns límits de gestió propis de la seva dimensió i recursos. Per sobre 
d’aquests límits caldrà que el residu sigui gestionat per gestor especialitzat. 
 
12. Element de contenció  
Objecte per lliurar els residus municipals. 
 
13. Emmagatzematge  
L’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions de reciclatge, tractament o 
disposició de la fracció Resta. 
 
14. Generador singular (o gran generador) 
Persona física o jurídica productora d’una o més fraccions que per les seves característiques, 
localització, quantitat i/o qualitat es susceptible d’una gestió específica. 
 
15. Gestor de residus 
Persona física o jurídica amb autorització de l’Agència de Residus de Catalunya per poder realitzar 
activitats de gestió dels residus, entenent com a tal: la recollida, l’emmagatzematge, la valoració i 
la disposició.  
 
16. Obres de construcció o demolició  
L’activitat que consisteix en: 
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com ara un edifici, 
una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instal·lació esportiva o 
d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil. 
b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsòl, com ara 
excavacions, reblerts, injeccions, urbanitzacions o altres anàlegs, amb l’exclusió d’activitats a les 
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quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, 
sobre gestió dels residus d’indústries extractives.  
 
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura que 
el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, com ara plantes de 
matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o sòl-ciment, plantes de prefabricats de 
formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers 
d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i 
plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra.” 
 
17. Obra menor de construcció o reparació domiciliària 
Obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector 
serveis, de senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del 
volum, de l’ús, de les instal.lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no precisa 
de projecte signat per professionals titulats. 
 
18. Posseïdor 
El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la 
condició de gestor de residus. 
 
19. Posseïdor de residus de construcció i demolició 
La persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té 
la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la 
persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona 
constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no 
tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors 
i treballadores per compte d’altre. 
 
20. Productor de residus 
Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus com a productor inicial, o 
que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de 
naturalesa o de composició d’aquests residus. 
 
21. Productor de residus de construcció i demolició 
a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona 
productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició.  
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, 
que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició.  
c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
22. Recollida  
Conjunt d'operacions de càrrega, transport i descàrrega dels residus des que es dipositen als 
contenidors o a la via pública, fins que arriben al centre de tractament, recollida o transferència. En 
concret, implica la recollida dels elements de contenció i el buidat d’aquests, la col·locació dels 
elements de contenció buits en els seus corresponents emplaçaments i la retirada de les bosses i 
residus vessats ocasionalment en les operacions de buidat per part dels operaris del servei. 
 
23. Recollida convencional 
Servei realitzat a la via pública consistent en recollir, classificar, agrupar i transportar els residus 
municipals ordinaris, fins a un volum màxim de 80 litres/dia per la suma de totes les fraccions 
generades. 
 
24. Recollida porta a porta 
Servei de recollida dels residus municipals ordinaris que es fonamenta en el fet que els posseïdors 
dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs residus en origen per a ser 
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recollides directament just a l’exterior del punt de generació d’acord amb un calendari i horari 
preestablert.  
 
25. Recollida selectiva 
Servei de recollida per separat de les diferents fraccions de residus ordinaris, procedents de la 
segregació en origen dels que facilita l’aprofitament dels materials valoritzables recollits 
selectivament. 
 
26. Recollida singular 
Servei consistent en recollir, classificar, agrupar i transportar els residus municipals ordinaris amb 
volums superiors a 80 litres/dia per la suma de totes les fraccions generades, o que per les seves 
característiques de localització, i/o qualitat són susceptibles d’una gestió específica. 
 
27. Residu 
Qualsevol substància o objecte de la qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o 
obligació de desprendre’s. 
 
28. Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 
Aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components, consumibles i subconjunts que els 
composen, procedents tant de llars particulars com d’usos professionals, a partir del moment en 
que passen a ser residus. En funció del seu volum poden classificar-se com a residus objecte de 
gestió municipal a través de la Deixalleria Municipal o com a residus no municipals. 
 
29. Residus comercials 
Són aquells residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, 
l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, 
als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que per la seva naturalesa, composició i 
volum, tenen la consideració d’assimilables als municipals d'acord amb el que estableix la 
normativa vigent en matèria de residus (residus industrials municipals). 
 
30. Residu de construcció i demolició 
Qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o tingui 
la intenció o l’obligació de desprendre-se’n i es genera en una obra de construcció o demolició. 
 
31. Residus domèstics o domiciliaris   
Són aquells residus municipals generats als domicilis particulars. 
 
32. Residus d’enderrocs 
Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra 
de fàbrica en general. 
 
33. Residus d’excavació 
Terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl. 
 
34. Residus especials  
Tot aquell residu que presenta una o diverses característiques de perillositat definides en el 
Reglament (UE) 1357/2014, pel qual es substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE. 
Comprenen, entre d’altres de característiques similars, els residus de pneumàtics, d’olis, de 
fluorescents, de pintures, de piles, etc. 
 
A efectes de gestió del servei es classifiquen en: 

a) Residus municipals especials (veure definició de residu municipal) 
a.1) domèstics 
a.2) assimilables, per raó del volum, als residus domèstics 

Tots aquests residus són objecte de lliurament a la Deixalleria Municipal.  
b) Altres residus especials de gestió municipal 

Aquells que pel volum no poden ser assimilables a domèstics però poden ser objecte de 
gestió a través de la Deixalleria Municipal dins dels límits de volum de residus que no 
requereixin de gestió específica a través d’un gestor especialitzat. 
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c) Residus especials no municipals 
Aquells que per quantitat o qualitat no poden ser assimilables a domèstics i que 
requereixen de gestió específica a través d’un gestor especialitzat. 

 
35. Residus industrials municipals  
Residus assimilables a domèstics resultants d’un procés de fabricació, de transformació, 
d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de 
desprendre-se’n i que són considerats residus comercials i, per tant, municipals ordinaris. 
 
36. Residus industrials no municipals 
Materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, 
d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de 
desprendre-se’n i que no són considerats residus municipals. L’Ajuntament no és competent per 
dur a terme la gestió d’aquests residus, sens perjudici de la potestat d’inspecció, control i 
homologació que la legislació li atorga sobre la gestió dels mateixos.  
 
37. Residus Municipals 
Són residus municipals, a efectes de gestió i d’aquesta Ordenança, els residus següents: 
 
Els Residus ordinaris: 
Els residus ordinaris bàsics comprenen els residus domèstics o domiciliaris i els residus comercials 
(veure definicions).  
 
Aquests residus municipals estan composats per les 5 fraccions bàsiques següents: 
 
Fracció resta: fracció de les escombraries que no és objecte de recollida selectiva. 
 
Fracció orgànica (FORM): part dels residus municipals que pot ésser objecte de valorització. 
Comprèn les restes de menjar i de la cuina. També s’inclouen les restes petites de jardineria i en 
poca quantitat. 
 
Fracció envasos i embolcalls lleugers: Comprèn els envasos i embolcalls de plàstic, les llaunes de 
ferro i d’alumini i els brics, així com tots els envasos que estan identificats amb el punt verd. 
 
Fracció paper-cartró: comprèn diaris, revistes, fulletons, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador i 
tota mena d’envasos i embolcalls fets només d’aquests materials. 
 
Fracció vidre: comprèn exclusivament els envasos de vidre.  
 
La resta de residus ordinaris engloba els residus procedents de la neteja de les vies públiques, la 
fracció vegetal de les zones verdes públiques i privades per volums assimilables a domèstics, de 
les àrees recreatives i de les platges; els animals domèstics morts a la via pública; els residus 
voluminosos, els estris i els vehicles abandonats a la via pública que pel seu volum, naturalesa o 
composició poden assimilar-se als domèstics. 
 
Els residus ordinaris són objecte de recollida convencional o recollida singular en funció del volum 
diari generat de fraccions de residu. 
 
Els Residus especials domèstics i els assimilables, per raó del volum, als residus domèstics. 
Aquests residus especials són objecte de lliurament a la Deixalleria Municipal.  
 
Els Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).- Comprenen aquells residus d’aquesta 
naturalesa que, per raó del volum, són assimilables als residus domèstics i són objecte de 
lliurament a la Deixalleria Municipal. 
 
38. Residus Voluminosos 
Són residus municipals que per les seves dimensions han d’ésser objecte d’una recollida singular, 
com ara mobles, matalassos, somiers, electrodomèstics, que no contenen substàncies perilloses o 
altres assimilables, i trastos vells (en general). 
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39. Transport 
L’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, 
tractament o disposició del rebuig. 
 
40. Transportista de residus 
Persona física o jurídica amb autorització de l’Agència de Residus per poder realitzar activitats de 
recollida i transport de residus. 
 
41. Via pública 
Espais urbans destinats a l'ús públic. A efectes d'aquesta Ordenança es consideren via pública: 
les avingudes, les places, els passeigs, els carrers, les voreres, els embornals, les platges, els 
jardins i zones verdes públiques, els escossells, les zones de terra susceptibles d'utilització com a 
zones d'esbarjo, els ponts, els túnels per als vianants, els boscos públics, i altres béns d'ús públic 
municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial 
del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 
 
Article 1r .  Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització 
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal.  
 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 

aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 
part important del veïnat.  

 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 

servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment 
ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui 
sigui el titular de les xarxes.  

 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 

subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de 
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen 
el domini públic municipal. 

 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 

l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 

 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 

que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals 
com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i 
altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació 
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, 
independentment del seu caràcter públic o privat.  
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses 
o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les 
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent 
titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  

 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses 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. 
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4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es 
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la 
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.  

 
 
Article 4t . Successors i responsables  
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 

dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents:  
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 

pendents.  
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 

correspongui.  
 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació.  

 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 

de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  

 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 

quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del 
valor de la quota de liquidació que els correspongui.  

 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  

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

k) 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.  

l) 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 

devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants 
de la manca de pagament.  

 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei general tributària.  
 
 
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària 
 
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia 
fixa instal·lada en aquest municipio, s’aplicaran les fórmules següents de càlcul. 
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a) Base imposable 

La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel 
servei de telefonia mòbil, es calcula: 
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm) 
 
Essent: 
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de 
telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2011 és de 50 euros/any. 
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2009, que és de 2.976. 
NH= 96% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En el 2009: 6.871*0,96= 
6.596’16  
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil a mòbil. El seu import per a 2011 és de 
263 euros/any. 

 
b) Quota bàsica 

La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable. 
QB= 1,4% s/ BI 
Quota tributària/operador= CE *QB 
 
Essent: 
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat, 
incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2011 és de 26.370’26 euros.  

 
c) Imputació per operador 

Per a 2011 els valors de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents: 
 
 

CE Quota 

Movistar 47,99% 3.163’77 euros/trimestre 
Vodafone 31,91% 2.103’69 euros/trimestre 
Orange 17,12% 1.128’65 euros/trimestre 
Yoigo 1,39% 91’64 euros/trimestre 
Resta 1,59% 104,82 

euros/ trimestre 
 
Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors detallats són la quarta part de l’import que 
resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta en l’apartat b) d’aquest article. 
A l’efecte de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran  provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació de la taxa 
ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el 
coeficient acreditat per l’obligat tributari. 

 
 
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies 

públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini 
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades 
en l’article 3 d’aquesta Ordenança.  

 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte 

passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que 
hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.  

 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la 

facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa 
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com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de 
l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats 
extraordinàries.  

 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents:  

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la 
xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució 
dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.  

c) 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.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans 
emprats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores.  

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven 

els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no 
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa.  

 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:  

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga.  

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 

patrimoni.  
 

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades 
en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, 
per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les 
esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.  

 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest 

article.  
 
 
Article 7è .Període impositiu i meritació de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la 

utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, d’acord amb 
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. 
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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, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 
voluntari impositiu comprendrà l’any natural. 

 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil 
 
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil detallades a l’article 5 d’aquesta 

ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer  l’ingrés de la quarta part de la quota 
bàsica resultant del que estableix l’article 5 citat, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
desembre.  

 
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva declaració, 

d’acord amb els paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el període de prestació 
efectiva dels serveis durant l’any 2011. 

 
3. Un cop finalitzat l’exercici 2011, els subjectes passius que provessin, en base a dades oficials, 

que la seva participació en aqueix període hagués diferit del percentatge aplicat a efectes dels 
còmput de la taxa regulada en aquesta ordenança, podran sol·licitar la regularització 
procedent. 

 
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis 
 
1. Pel que fa a als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança, 

s’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural al qual 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. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior 

a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts 
per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 
d’aquesta Ordenança.  L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat 
article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les 
quals s'hagi facturat quantitats en  concepte de peatge. 

 
3. La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de 

l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, 
o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest municipi.  

 
4. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars 

de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 
d’aquesta Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o 
entitat propietària de la xarxa utilitzada. 

 
5. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els 

llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.  
 Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi 

una liquidació de quota inferior a 6 €, s’acumularà a la següent.  
6. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article 

comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 
de la Llei general tributaria.  
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7. 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 satisfa a aquest Ajuntament. 
Les restants empreses del “Grup  Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa 
regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España S.A. està 
subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 d’aquesta ordenança. 

 
Article 10è. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i/o la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment a 

un òrgan supramunicipal, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  

 
2. L’òrgan supramunicipal 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/o recaptació que dugui a terme l’òrgan 

supramunicipal 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.  

 
Article 11è.  Infraccions i sancions  
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els 

terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 
191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat 
article.  

 
2. La resta d’infraccions tributaries 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, al Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió 
i inspección tributàries –aprovat pel Reial decret 1065/2007- i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  

 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 

necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció 
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l’esmentat article.  

 
Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5 
 
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm,  
Nt, NH si així procedeix. 
Si no es modifica aquesta ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres establerts per 
a l’exercici 2011. 
Si aquesta Ordenança ha de ser aplicada després de 2011, les referències a aquest any, 
contingudes als articles 5 i 8, s’han d’entendre efectuades amb relació a cadascun dels exercicis 
en què s’apliqui l’ordenança.  
 
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
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DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents 
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Ordenança Fiscal núm. 12. Reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 
 
 
Article 1 . Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.u) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals que es regirà per 
la present Ordenança fiscal.  
 
Article 2  .Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es 

produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest 
municipi, dintre de les zones determinades per l’ajuntament.  

 
2. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització d’un 

vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per 
imperatius de circulació.  

 
3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles 

següents:  
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.  
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.  

 
Article 3.  Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius de la taxa:  

a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles estacionats en 
les vies públiques, en les zones a l’efecte reservades.  

b) En els estacionaments de duració il·limitada, les persones que figuren com a titulars 
dels vehicles en el permís de circulació.  

2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà 
la taxa al titular del permís de circulació del vehicle.  
 
Article 4 . Responsables   
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 

General Tributària.  
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
 
Article 5 .Beneficis fiscals  
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 

taxa quan sol·licitin llicència per a estacionar amb duració il·limitada determinats vehicles, 
sempre que l’estacionament sigui necessari per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana 
o a la defensa nacional.  

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
 
Article 6 . Quota tributària (I.V.A. inclòs) 
 

 Per la 1ª mitja hora 0,15 € 
 Per la 2ª mitja hora 0,30 € 
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 Per estacionaments superiors a 1 hora, caldrà nou 
tiquet 

 

 
Article 7 . Acreditament  
 
1. Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de durada limitada, la taxa s’acreditarà en el 
moment que s’efectuï aquest estacionament en les vies públiques.  
 
Article 8 . Període impositiu  
 
1. Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el temps 
d’estacionament. 
 
Article 9 . Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.  
2. Quan es tracti de l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment 

de l’inici de dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de 
bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de 
figurar, durant el temps de l’estacionament aquest bitllet en la part interior del parabrises, de 
forma totalment visible des de l’exterior.  

 
Article 10 . 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.  
 
 
Article 11. Gestió per concessió  
 
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament corresponent al concessionari , a 

qui el mateix compet adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets 
acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels 
conductors que han estacionat els seus vehicles. 

2. La gestió i recaptació en període voluntària de la taxa correspondrà al concessionari. 
3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel 

concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va aprovar la concessió. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents 
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Ordenança Fiscal núm. 13. Reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial de domini públic: ocupació a la via pública de taules i 
cadires per part de les explotacions econòmiques 
 
Article 1 . Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, les  entitats  locals,  en  els  termes  que  
preveu aquesta Llei, poden establir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
1. En tot cas, tenen la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixin 

les entitats locals per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local. 

 
2. De conformitat amb el que preveu l’apartat 1 anterior, les entitats locals poden establir 

taxes per qualsevol supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local, i en particular pels següents: 
“....Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres 
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa....”. 

 
Article 3. Casos de no subjecció i d’exempció. 
 
L’Estat,  les  comunitats  autònomes  i  les  entitats locals no estan obligats a pagar les 
taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments 
inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
Article 4. Subjectes passius. 
 
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’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària: 

 
 Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici 

particular, de conformitat amb algun dels casos que preveu l’article 20.3 d’aquesta 
Llei. 

 Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats locals 
que prestin o realitzin les entitats locals, de conformitat amb algun dels casos que 
preveu l’article 20.4 d’aquesta Llei. 

 
2. Tenen la condició de substituts del contribuent: 
En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn els ocupants d’habitatges 
o locals o els afectin, els propietaris d’aquests immobles, els quals, si s’escau, poden 
repercutir les quotes sobre els beneficiaris respectius. 
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Article 5.  Quota tributària. 
 

TERRASSES SENSE CARPA 

Ocupació eventual  0,10 € m²/dia 

Ocupació diària 

Quota d'estiu (juny, 
juliol, agost i 
setembre) 

De 5 a 10 m² 100 € 

D'11 a 15 m² 150 € 

De 16 a 20 m² 200 € 

De 21 a 25 m² 250 € 

De 26 a 30 m² 300 € 

De 31 a 40 m² 350 € 

Quota anual 

De 5 a 10 m² 300 € 

D'11 a 15 m² 350 € 

De 16 a 20 m² 400 € 

De 21 a 25 m² 450 € 

De 26 a 30 m² 500 € 

De 31 a 40 m² 550 € 
 

TERRASSES PERMANENTS AMB CARPA  

Quota 

De 5 a 10 m² 400 € 

D'11 a 15 m² 450 € 

De 16 a 20 m² 500 € 

De 21 a 25 m² 550 € 

De 26 a 30 m² 600 € 

De 31 a 40 m² 650 € 
 
 
Article 6. Meritació. 
 
La taxa, es meritarà 
 Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, i es podrà exigir el dipòsit previ 

del seu import total o parcial. 
 Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no s’ha de 

realitzar o tramitar sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 Quan la naturalesa material de la taxa n’exigeixi la meritació periòdica, la meritació ha de 

tenir lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu ha de comprendre l’any 
natural 

 
Article 7.  Gestió. 
 
Les taxes son en règim d’autoliquidació, excepte les que formin part d’un padró anual. 
 
Article 8.- Inspecció i recaptació:  
 
La inspecció i la recaptació del tribut es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei General 
Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades pel seu 
desenvolupament. 
 
Article 9.- Infraccions i sancions: 
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Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació 
de les sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim regulat en la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1er de gener de 
2021, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents 
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Ordenança fiscal núm. 14 reguladora del preu públic pels serveis relacionats 
amb l’educació de la infància a la llar d’infants municipal 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa. 

D’acord amb el que disposa 41, 44.2 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), l’Ajuntament de Maçanet 
de la Selva, en exercici de la seva potestat reglamentària i amb la consignació necessària en el 
pressupost municipal, estableix preus públics,  per la prestació de serveis i realització d’activitats 
relacionades amb l’educació de la infància, a la Llar d’Infants municipal, en els horaris que 
expressa la present Ordenança.  
 
Article 2.- Concepte. 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran per les persones que sol·licitin la prestació de serveis i realització 
d’activitats definides a l’article anterior.  
 
Article 3.- Obligats al pagament. 

Queden obligats al pagament les persones o entitats titulars de la guarda i custodia dels menors 
assistents a la Llar d’Infants municipal. 

 
Article 4.- Quantia. 
 
1. Les quotes mensuals, segons l’horari d’assistència, seran les següents :  
 

Concepte Quota  

Matrícula 50 € 

Hora d'acollida matí (de 7.45 a 8.30h) 
Diari 40 €/mes 
Esporàdic 3 €/dia  

Matí (de 8.30 a 12h) 
100 €/ mes 
140 €/mes 
75 €/mes 

Matí + Tarda (de 8.30 a 12h i de 15 a 17.30h) 

Tarda (de 15 a 17.30h) 

Tarda esporàdica 4 €/dia 

    

    Bonificacions de la quota 

2n germà assistent 50% 

3r germà assistent 75% 

Família nombrosa 25% 

Família monoparental 25% 
 

2. La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa General, podrà 
modificar el quadre anterior de quotes i bonificacions i ampliar o reduir els serveis a prestar, si 
existeix la consignació necessària en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 44.2 i 47.1 
del text refós de la llei d’hisendes locals abans esmentat. 

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment 
en què es presti el servei. 
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4. Els serveis prestats i les activitats realitzades a la Llar d’Infants municipal són subjectes i 
exemptes de l’Impost sobre Valor Afegit, d’acord amb la Llei 37/1992, article 20.1.9è i Consulta 
Vinculant de la D.G.T. de 18/07/2011 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL: 
 
La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal de Maçanet de la Selva i, sense 
perjudici de les modificacions que estableix el seu Article 4t 2,  regirà i es mantindrà vigents fins a 
la seva modificació o derogació expressa 
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ORDENANÇA NÚM.15 REGULADORA DELS PREUS PUBLICS DE 
CARÀCTER MUNICIPAL 
 
Article 1. Concepte  
 
De conformitat amb el que es preveu a l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 
2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi 
estableix el preu públic per l'emissió de publicitat als llibrets que l’Ajuntament editi per fires i festes 
de caràcter municipal, per a les entrades a concerts, espectacles i esdeveniments de Nadal, 
cursos i tallers al centre cívic de “Can Trincheria”, bus, ioga i venda de contes i samarretes.  
 
Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic regulat en aquesta ordenança les persones 
físiques o jurídiques que contractin els serveis descrits a l’article 1 de la present Ordenança. 
 
Article 3. Quantia  
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi en la tarifa continguda 
a l'annex. 1. 
 
Article 4. Obligació de pagament  
 
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment de 
la contractació dels serveis publicitaris pels interessats. 
 2. El pagament d'aquest preu públic s'exigirà una vegada es presti el servei.  
 
Article 5. Gestió  
 
Les persones físiques o jurídiques interessades en la utilització dels servei d’espais de publicitat 
hauran de presentar la sol•licitud a l’Ajuntament, fent constar les característiques i condicions de la 
seva edició. 
Les persones físiques o jurídiques interessades en les entrades a concerts, espectacles, 
esdeveniments, ús del bus i cursos o tallers hauran de comprar o abonar el preu establert per 
cadascun. 
 
Article 6. Delegació per a la modificació  
 
Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme 
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les 
facultats de la potestat de modificar aquest preu públic.  
 
Article 7. Remissió normativa  
 
En tot allò no previst en aquesta ordenança s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança 
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.  
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació 
expressa.  
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ANNEX 1. TARIFES 
 
ANUNCIS FIRA DE PAGÈS 
 
MIDES PREU 
7,5X5 30,00€ 
7,5X10 50,00€ 
15x10 100,00€ 
Pàgina  sencera 120,00€ 
Portada darrere 200,00€ 
Contraportada darrere 150,00€ 
Contraportada davant 150,00€ 
 
ANUNCIS FESTA MAJOR 
 
MIDES PREU 
9X9 – Color 75,00€ 
9x9 – Blanc i negre 55,00€ 
9x19 – Color 150,00€ 
9x19 – Blanc i negre 85,00€ 
Pàgina sencera – Color 250,00€ 
Pàgina sencera – Blanc i 
negre 

160,00€ 

Contraportada darrere 300,00€ 
Contraportada davant 300,00€ 
 
ENTRADES CONCERTS FIRES I FESTES 
 
 PREU 
CONCERTS BARRAQUES 2,00€ 
ALTRES CONCERTS 3,00€ 
 
ENTRADES ESPECTACLES RIALLES 
 
 PREU 
ENTRADES RIALLES 5,00€ 
ENTRADA TEATRE 
AMATEURS 

7,00 € 

 
CURSOS I TALLERS CENTRE CÍVIC DE CAN TRINCHERIA 
 

CURSOS/TALLERS PREU   

ALFABETITZACIÓ 1 20 € curs 

ALFABETITZACIÓ 2 20 € curs 

CATALÀ 1 20 € curs 
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CATALÀ 2 20 € curs 

CASTELLÀ 1 20 € curs 

CASTELLÀ 2 20 € curs 

CATALÀ CONVERSA 20 € curs 

REPÀS PRIMÀRIA 1 20 € mes 2 dies setmana 

REPÀS PRIMÀRIA 1 12 € mes 1 dia setmana 

REPÀS PRIMÀRIA 2 20 € mes 2 dies setmana 

REPÀS PRIMÀRIA 2 12 € mes 1 dia setmana 

REPÀS 1R I 2N ESO 20 € mes 2 dies setmana 

REPÀS 1R I 2N ESO 12 € mes 1 dia setmana 

REPÀS 3R  I 4T ESO 20 € mes 2 dies setmana 

REPÀS 3R  I 4T ESO 12 € mes 1 dia setmana 

REPÀS ESO I BATX 20 € mes 2 dies setmana 

REPÀS ESO I BATX 12 € mes 1 dia setmana 

REFORÇ ANGLÈS PRIMÀRIA 20 € mes 

REFORÇ ANGLÈS 1r i 2n ESO 20 € mes 

ANGLÈS STARTERS 25 € mes 2 dies setmana 



  Ordenances Fiscals 2021 
 
 
 

 93
 

 

ANGLÈS MOVERS 30 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS FLYERS 1 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS FLYERS 2 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS KET 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLES PET 1 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS PET 2 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS FIRST 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS PER ADULTS 1 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS PER ADULTS 2 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS PER ADULTS 3 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS PER ADULTS 4 35 € mes 2 dies setmana 

ANGLÈS CONVERSA 10 € mes 

FRANCÈS 1 35 € mes 2 dies setmana 

ALEMANY 1 35 € mes 2 dies setmana 

MECANOGRAFIA 1 14 € mes 
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MECANOGRAFIA 2 14 € mes 

INFORMÀTICA BÀSICA 20 € mes 

CUINA EN FAMÍLIA 30 € mes 

CUINA PER NENS 20 € mes 

MÀRQUETING DIGITAL APLICAT 

A NOUS NEGOCIS 20 € mes 
  

                    ESDEVENIMENTS DE NADAL 
 

PISTA DE GEL 5,00 € 1/2 HORA 

PIN 5,00 € TOT EL DIA 

ESCUDELLA DE 
NADAL+CASSOLETA 3,00 €  

ESCUDELLA 2,00 € 

                     
PREUS PÚBLICS BUS PISCINA TORDERA 
 

  BUS PISCINA 20 € TRIMESTRE 

   
                   PREUS PÚBLICS IOGA 
 

IOGA 30 € 2 dies setmana 

IOGA 20 € 1 dia setmana 

                     
PREUS PÚBLICS CONTES I SAMARRETES 
 

CONTE PIVERT I ROSETA 10 € 

SAMARRETES 10 € 

IMANS 2 € 
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MASCARETES 7 €  

 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL: 
La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal de Maçanet de la Selva i, 
sense perjudici de les modificacions que estableix el seu Article 4t 2,  regirà i es 
mantindrà vigents fins a la seva modificació o derogació expressa 
 
 


