NÚM. 1: ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
CAPÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1. Naturalesa de l'ordenança
1. La present ordenança fiscal general conté les normes comunes que són
considerades part integrant de les ordenances fiscals específiques, reguladores de cada tribut
o recurs de dret públic en tot el que no estigui expressament regulat, i sense perjudici de
l'aplicació supletòria de les normes que recull l'article 5 E) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
2. El seu fonament legal és el previst en l'article 4, 5 E) i 106.2 de la Llei 7/85, de 2
d'abril.
Article 2. Naturalesa i fonament de les ordenances fiscals específiques
1. Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una ordenança
fiscal específica, que tindrà, per fonament legal i per normativa supletòria en virtut del previst
en l'esmentat article 5 E), les següents normes:
a) La Llei reguladora de les bases de règim local, de 2 d'abril de 1985, i el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i disposicions que les desenvolupen.
b) La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en la seva redacció vigent,
de la qual són supletòries la Llei general pressupostària i la Llei de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
c) La Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en el marc de
l'anterior legislació bàsica i conforme a aquesta.
d) La Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics.
2. Completen el marc del dret supletori de la present ordenança les normes
reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior, en especial:
El Reglament general de recaptació, que s'ha d'entendre completat per la Instrucció
general de recaptació i comptabilitat, i l'Estatut orgànic de la funció recaptadora.

Article 3. Àmbit d'aplicació
1. Les ordenances s'aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de
residència efectiva i de territorialitat.
2. Excepte que l'ordenança específica prevegi una altra cosa, les ordenances fiscals
entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 4. Beneficis fiscals
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'interpretaran en sentit restrictiu.
2. Quan en les respectives ordenances es declari algú amb dret a exempció o
bonificació, aquest benefici no s’estén a les persones que, sigui quina sigui la seva relació amb
l'exempt, tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin reconeguda per llei exempció o
bonificació.
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CAPÍTOL II
SUBJECTES PASSIUS
Article 5. Subjectes obligats al pagament
1. Les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d'una exacció ho seran
per algun d'aquests conceptes:
a) Subjecte passiu, ja sigui com a contribuent o com a substitut.
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de béns afectats
per la Llei al pagament del deute tributari.
2. Els obligats davant de l'Administració municipal per deutes tributaris respondran del
pagament d'aquest amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció de les limitacions
establertes per la Llei.
3. Els obligats per un deute tributari tindran responsabilitat solidària, a excepció de
precepte exprés en contra de la Llei.
Article 6. Obligacions del subjecte passiu
El subjecte passiu és obligat a:
1r. Pagar el deute tributari.
2n. Formular tantes obligacions, declaracions i comunicacions com s'exigeixin per a
cada tribut.
3r. Tenir a disposició de l'Administració municipal els llibres de comptabilitat, de registre
i altres documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d'acord amb la Llei, segons
estableixi en cada cas l'ordenança corresponent.
4t. Facilitar la pràctica d'inspeccions i comprovacions.
5è. Proporcionar a l'Administració municipal les dades, els informes, els antecedents i
els justificants que tinguin relació amb el fet imposable.
Article 7. Responsables subsidiaris
1. Seran responsables subsidiaris, ultra els determinats en la Llei, els propietaris,
arrendataris o sotsarrendataris cedents dels locals on se celebrin espectacles públics, per les
obligacions tributàries dels seus empresaris.
2. En els casos de responsabilitat subsidiària, serà inexcusable la declaració prèvia
d'insolvència del subjecte passiu mitjançant acte administratiu de derivació de responsabilitat,
sense perjudici de les mesures cautelars que abans d'aquesta declaració pugui adoptar
l'Alcaldia d'acord amb les prevencions reglamentàries establertes.
3. Si la declaració de responsabilitat subsidiària es derivés únicament de la fal·làcia del
contribuent o del compliment de l'esdeveniment, determinant de l'exigibilitat de l'obligació
subsidiària a ell no imputable, es requerirà al responsable subsidiari perquè en el termini de
quinze dies satisfaci l'import del descobert, sense interessos legals de demora, recàrrecs ni
despeses produïdes en el procediment executiu, que li serà totalment exigit en el cas que no
verifiqui el pagament en el termini establert.
4. En el cas que la declaració de responsabilitat subsidiària la produís l'incompliment
causat pel responsable de les obligacions que, per qualsevol concepte, li imposi l'ordenança
de l'exacció, es notificarà a l'interessat la declaració de responsabilitat subsidiària i se'l
requerirà perquè en el termini de vuit dies satisfaci l’ingrés del descobert, l'interès de demora,
els recàrrecs i les despeses, amb l'advertiment que si no ho acompleix li serà exigit per via
d'apressament.
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Article 8. Responsables solidaris
1.Ultra els casos previstos en la Llei, l'aval implicarà sempre obligació solidària.
2. La solidaritat en el pagament d'una obligació tributària autoritza l'Administració per
exercir íntegrament la seva acció contra qualsevol de les persones obligades.
3. La solidaritat arriba tant a la quota com a la resta dels conceptes que integren el
deute tributari i, si escau, a les dependents del procediment d'apressament.
4. El deutor solidari només podrà utilitzar les exempcions que es derivin de la
naturalesa de l'obligació i les que siguin personals. De les que personalment corresponguin a
d'altres, només podrà servir-se'n en la part del deute de qual aquests fossin responsables.
Article 9. Successors del deute tributari
1. Els adquirents de béns afectats al deute tributari i els successors en l'exercici
d'explotacions o activitats econòmiques respondran d'aquests, sense perjudici d'allò que
disposa el punt núm. 2 de l'article 7è d'aquesta ordenança per derivació legal de l'acció
tributària.
2. Quan els subjectes passius incursos en multa morin abans que sigui liquidada la
sanció mitjançant acte administratiu ferm, els seus hereus o successors quedaran exonerats
de l'esmentada responsabilitat sense perjudici de la sanció que se'ls pugui imposar per la seva
pròpia responsabilitat, quan no presentin els documents necessaris per a la liquidació o no
satisfacin el pagament dintre dels quinze dies següents al requeriment que, amb aquesta
finalitat, els adreci l'Administració.
3. La responsabilitat de l'adquisició per actes inter vivos no eximeix el transmissor de
l'obligació de pagament.
Article 10. Representants
1. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual
s'entendran les successives actuacions administratives, si no es fa cap manifestació en contra.
2. Per interposar reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies, i renunciar a drets
en nom d'un subjecte passiu, haurà d'acreditar-se la representació amb poder bastant,
mitjançant document públic o privat i firma legitimada notarialment o compareixença davant
l'òrgan administratiu competent. Per als actes de tràmit es presumirà concedida la
representació.
3. La falta o insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de què
es tracti, sempre que s'acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el termini de deu dies.
Article 11. Domicili fiscal
1. Els subjectes passius han de declarar el seu domicili tributari. A tots els efectes
s'estimarà subsistent l'últim domicili consignat per aquells en qualsevol document de
naturalesa tributària, mentre no informin de cap altre domicili a l'Ajuntament o bé aquest no ho
rectifiqui mitjançant la comprovació pertinent.
2. Per als empadronats en el municipi el seu domicili serà el que figura en el Padró. Els
subjectes passius que visquin fora del municipi hauran de declarar un domicili per a
notificacions en el terme municipal, i, si no ho han fet, s'entendrà que és vàlida la notificació
feta a qualsevol dels seus establiments, finques o lloc on s'hagi produït el fet imposable.
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Article 12. Residència
1. 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 el municipi.
2. Les persones jurídiques residents a l'estranger que desenvolupin activitats en el
municipi tindran el seu domicili fiscal en el lloc en què radiqui l'efectiva gestió administrativa i la
direcció dels seus negocis.
CAPÍTOL III
GESTIÓ
Article 13. El fet imposable
Constituirà el fet imposable algun dels següents supòsits:
1. En les taxes la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat
administrativa de competència local que es refereixi al subjecte passiu, l'afecti o el beneficiï de
manera particular, i, en tot cas, quan concorrin les circumstàncies següents:
a) Que sigui de sol·licitud o recepció obligatòria.
b) Que no siguin susceptibles de ser prestats o realitzats per la iniciativa privada, en el cas de
serveis o activitats que impliquin manifestació d'exercici de l'activitat, o bé quan es tracti de
serveis públics en què estigui declarada la reserva en favor de les entitats locals, de
conformitat amb la normativa vigent.
2. En les contribucions especials, l'obtenció per al subjecte passiu d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de
l'establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.
3. En els impostos, l'específic que expressament prevegi cada ordenança fiscal o la
norma en què es fonamenti.
4. En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per:
A) La utilització privativa o l'aprofitament del domini públic municipal.
B) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència
municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestats o efectuats pel sector privat perquè ni impliquen una intervenció en l'actuació dels
particulars o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis la reserva dels
quals s'hagi declarat a favor de les entitats locals segons la normativa vigent.
Article 14. Naixement de l'obligació de contribuir
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l'Ajuntament a
liquidar i /o l'obligació tributària.
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les
bases i tarifes, l'obligació de contribuir renaixerà a cada inici del període següent.
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Article 15. Determinació de les bases imposables
1. L'Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per
determinar la base imposable dintre dels següents règims:
a) Estimació directa
b) Estimació objectiva
2. En l'ordenança pròpia de cada exacció s'establiran els mitjans i els mètodes per
determinar la base de gravamen dintre dels règims d'estimació directa i objectiva.
3. Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d'objecte. Les fraccions
d'aquestes es computaran elevades a la unitat.
4. Si les bases són referides a la via pública, s'entendran referides a les dimensions del
sòl o de la projecció sobre aquest.
Article 16. Tarifes
1. Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígrafs, conceptes i
classes. Quan la seva complexitat ho exigeixi es desdoblaran en subclasses per a la seva
millor fixesa i claredat.
2. Les tarifes referides a vies públiques seran aplicades d'acord amb la classificació
que es faci per categories o grups als efectes d'aplicació i cobrament de les exaccions
municipals.
3. La classificació de les vies públiques correspon a la Comissió Municipal de Govern o
a l'alcalde president.
Article 17. Deute tributari
1.- El deute tributari estarà constituït especialment per la quota que anirà a càrrec del
subjecte passiu.
2.- Formaran també part, si escau, del deute tributari:
a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
b) L’ interès de demora, que serà el legal del diner.
c) El recàrrec d'apressament.
d) Les sancions pecuniàries.
Article 18. Liquidacions tributàries
1. Les liquidacions, tant d'ingrés directe com de rebuts, seran practicades per l'oficina
de Rendes i Exaccions i aprovades per l'Alcaldia o òrgan en qui delegui.
2. En els casos d'autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici
de l'assistència tècnica que pugui facilitar el personal de l'Ajuntament, i serà simultània a
l'ingrés.
3. En tot document liquidador s'expressarà l'ordenança fiscal aplicada, la tarifa, l’epígraf
i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació.
4. L'Alcaldia disposarà les taxes en les quals s'ha d'aplicar el dipòsit previ.
Sempre que es demani un servei a instància de part, s'aplicarà el dipòsit previ a la taxa
corresponent, requisit sense el qual no prosperarà cap petició.
Article 19. Declaracions
1. L'Administració municipal pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin
necessàries per a la liquidació d'un tribut o per a la seva comprovació.
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2. Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal,
tindran efecte des de la data en què neixi l'obligació de contribuir i seran incorporades al padró
del període següent, independentment de la liquidació dels períodes intermedis.
3. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, seran comprovades
per la inspecció, i , si aquesta fa el seu informe favorable, tindran efectes a partir del període
següent al que siguin presentades.
4. En les autoliquidacions per l'increment del valor dels terrenys i en l'impost sobre
construccions, instal·lacions i bres, se sol·licitarà, amb caràcter general, l'últim rebut de la
contribució territorial urbana.
Article 20. Padrons, matrícules i registres
1. Seran objecte de padrons els tributs en què, per la seva naturalesa, es produeixi la
continuïtat del fet imposable.
2. Contingut: hauran de contenir, ultra les dades especifiques que cadascun d'aquests
requereix segons les característiques de l'exacció:
a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu
b) Objecte de l'exacció
c) Base imposable
d) Tipus de gravamen
e) Quota assignada
f) Deute tributari
3. Per als rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons
corresponents i se sotmetran a l'aprovació de l'alcalde o de la Comissió de Govern, si la té
delegada.
En l'acord d'aprovació es fixarà l'inici dels terminis de pagament en període voluntari.
En cap cas serà inferior a dos mesos.
4. Una vegada aprovat el padró, s'exposarà al públic per al seu examen i per a les
possible les reclamacions per part dels interessats.
5. Es podrà presentar, davant de l'Alcaldia o la Junta de Govern Local, recurs de
reposició previ al contenciós administratiu en el termini d'un mes a comptar des de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província.
6. L'exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes
propis de la notificació.

Article 21. Autoliquidacions
1.El sistema d'autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la hisenda local es manifesta
com a conseqüència d'una declaració obligatòria del subjecte passiu indicadora de l'existència
d'un supòsit de fet que determina l'obligació de contribuir.
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària
imprescindible per a practicar la liquidació, s’efectuarà l'ingrés corresponent, que tindrà el
caràcter de liquidació provisional, subjecte a comprovació. L'Alcaldia disposarà els tributs en
els quals s'hagi d'exigir l'autoliquidació.
2. L'autoliquidació serà obligatòria en l'impost municipal sobre l'increment del valor dels
terrenys, en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i en l'impost sobre vehicles de
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tracció mecànica. Aquestes autoliquidacions hauran d'efectuar-se en els terminis establerts en
les ordenances fiscals específiques de cada tribut.
3. Les autoliquidacions efectuades fora de l'esmentat termini comportaran l'aplicació del
recàrrec de pròrroga del 10 %, d'acord amb l'article 92 del Reial decret 338/1985, de 15 de
març, pel qual es dicten normes de gestió tributària, recaptatòria i comptable. El supòsit
anterior serà tipificat com a infracció, d'acord amb l'establert a l'article 78 de la Llei general
tributària, modificada per la Llei 10/85, de 26 d'abril.
Tot l'ingrés realitzat sense requeriment previ i fora de termini comportarà l'abonament
de l'interès de demora legal vigent, a comptar des del dia següent al dia que finalitzi el termini
de pagament en període voluntari.
4. Als efectes de presentació d'autoliquidació, s'utilitzarà obligatòriament el model
facilitat per l'Administració, al qual s'acompanyaran els documents necessaris per a la
liquidació del tribut.
Article 22. Dipòsit previ
1. D'acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'alcalde podrà exigir el
dipòsit previ per a totes les taxes establertes, ja sigui per la prestació d'un servei o bé l'exercici
d'una activitat, a excepció que en l'ordenança pròpia de cada taxa s'assenyali expressament
el contrari.
2. L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència que es tracti es dirigirà a
l'oficina de Tresoreria, on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en l'aplicació de
l'ordenança respectiva li correspongui, i farà la liquidació i el pagament de la quantitat resultant,
que tindrà el caràcter de pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la
sol·licitud.
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant
d'haver realitzat el dipòsit previ, i es requerirà els interessats perquè, en el termini de deu dies,
efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini i no
s’ha efectuat, les peticions es consideraran no presentades i seran arxivades.
3. En el document cobrador que facilitarà l'administració, hi constarà l'ordenança fiscal
aplicada, la tarifa, l'epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la
liquidació. A aquests efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles dades materials o
jurídiques necessàries per a procedir al càlcul i la determinació de la quota que en cada cas
resulti d'aplicar la taxa respectiva; tot això, sense perjudici de la comprovació per part de
l'Administració de tot document liquidador. Se'n lliurarà una còpia a l'interessat, degudament
autenticada, com a justificant de pagament i un altra s'adjuntarà a la sol·licitud i formarà part de
l'expedient.
4. L'oficina competent tramitarà la sol·licitud i proposarà la liquidació definitiva de la
taxa i determinarà, si escau:
a) La procedència d'una liquidació complementària, que es tramitarà com a ingrés directe.
b) La procedència de devolució per ingrés indegut.
c) La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ.
5. L'òrgan competent resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la
petició, l'autorització o la llicència i la liquidació definitiva que correspongui. El mateix acte
resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut.
6. La renúncia o desestimació de l'interessat, presentada formalment amb anterioritat a
la concessió o atorgament de l'autorització o la llicència, acreditarà el - % de la quota i,
consegüentment, es retornarà d'ofici la part sobrant satisfeta.
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La renúncia de l'interessat un cop concedida l'autorització o la llicència no donarà lloc a
reducció de la quota.
Article 23. Devolució d'ingressos indeguts
1. Quan de la resolució d'un expedient resulti un ingrés indegut, l'Oficina de Rendes i
Exaccions procedirà a instruir les diligències de devolució, que consistiran en l'expedició d'una
certificació en la qual s'acreditarà la quantitat que cal retornar, i ho notificarà a la Intervenció,
juntament amb el justificant original de l'ingrés corresponent. En cas de pèrdua del justificant
original de l'ingrés se substituirà aquest per una certificació que haurà de sol·licitar la part
interessada.
2. La Intervenció expedirà el manament de pagament a nom de la persona o entitat a
qui correspongui l'ingrés, i el comptabilitzarà com a minoració del concepte d'ingrés del
pressupost de l'exercici concret, sempre que hi hagi recaptació suficient.
3. Quan es tracti de devolució de tributs suprimits, l'alcalde president, com a ordenador
de pagament, podrà disposar que la devolució s’efectuï amb càrrec al Pressupost de
despeses, si hi ha la consignació adequada i suficient i, en cas contrari, s'iniciarà l'expedient
per a l'obtenció d'un suplement de crèdit o crèdit extraordinari.
Article 24. Baixes justificades
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, fos
necessària l’anul·lació per qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors, les oficines
gestores trametran els expedients oportuns per procedir a la baixa dels valors.
2. L'Oficina de Rendes i Exaccions, quan hagi rebut la còpia dels expedients tramitats
per les oficines gestores, cursarà la relació de baixes rebudes a la Tresoreria a l'objecte que
aquesta oficina complimenti la factura de data escaient, procedeixi a la inutilització dels valors i
posteriorment ho trameti a les oficines gestores per a la seva justificació en els expedients
corresponents.
3. Si el recaptador constata l'existència de rebuts improcedents a les llistes cobradores,
perquè corresponguin a expedients d'insolvència ja tramitats o per altres motius, ho farà
avinent a la Tresoreria dintre del període voluntari de cobrament per tal de promoure la baixa,
prèviament a l'expedient oportú en què es justifiqui la improcedència.
Article 25. Delegació de la gestió tributària
D'acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament en Ple podrà
delegar en la comunitat autònoma o en altres entitats locals en què estigui integrada, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries regulades en la present
ordenança fiscal.
CAPÍTOL IV
INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
Article 26. Inspecció municipal
Constitueixen la inspecció tributària d'aquest Ajuntament els òrgans de l'Administració
municipal, o d'altre ens supramunicipal al qual s'hagi delegat aquesta facultat, que tenen
encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels diversos subjectes passius i
altres obligats tributaris amb la finalitat de verificar el compliment exacte de les seves
obligacions i deures vers la hisenda pública municipal, i procedir, si escau, a la regularització
corresponent.
Article 27. Funcions de la inspecció
Correspon a la inspecció tributària municipal:
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a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que ignori l'Administració
municipal.
b) La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l'anàlisi i l’avaluació d'aquestes en
els seus distints règims de determinació o estimació, i la comprovació de les declaracions o de
les declaracions-liquidacions, per determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les
normes, establint l'import dels deutes tributaris corresponents.
c) Comprovar l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions-documents
d'ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i
investigació.
e) Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels altres òrgans de l'Administració municipal,
aquelles actuacions inquisitives o d'informació que s'hagin d'efectuar prop dels particulars o
d'altres organismes que directament o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.
f) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes fiscals vigents
en aquest municipi i de l'abast dels drets i obligacions que se'n deriven.
g) Les altres funcions que, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li encomanin.
Article 28. Classes d'actuacions
Les actuacions inspectores podran ésser:
a) De comprovació i investigació
b) D' obtenció d'informació amb transcendència tributària
c) De valoració
d) D'informe i assessorament
Article 29. Liquidacions tributàries derivades de les actes d'inspecció
1. Correspondrà a l'òrgan municipal competent dictar els actes administratius de
liquidació tributària que escaiguin com a conseqüència de les actuacions de la inspecció.
2. Els recursos de reposició que escaiguin, es presentaran davant l'òrgan que ha dictat
l'acte, de conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 30. Actes i documents
L'Ajuntament o l'ens supramunicipal delegat establirà els models d'actes i altres
documents necessaris per a la inspecció tributària municipal.
Article 31. Entrada i reconeixement de finques
Correspondrà a l'alcalde o president de l'ens supramunicipal delegat signar
l'autorització escrita a què es refereix l'apartat 2 de l'article 39 del Reglament general
d'inspecció tributària.
Article 32. Plans d'inspecció
1. L'Ajuntament, dins l'àmbit de les seves competències, o, si escau, l'ens
supramunicipal delegat, podrà planificar la inspecció tributària d'aquest municipi, sens perjudici
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de les fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la normativa vigent, puguin establirse amb l'Administració de l'Estat, de la Generalitat o d'altres administracions tributàries.
2. Correspondrà a l'òrgan competent en matèria de gestió tributària l'aprovació dels
plans municipals d'inspecció i d'altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se.
Article 33. Infraccions tributàries i sancions
Es consideren infraccions tributàries les previstes en l’article 183 de la Llei general
tributària i es classificaran com a lleus, greus o molt greus, d’ acord amb el que disposen en
cada cas els articles 191 a 206 de la Llei general tributària i seran d’ aplicació les quanties i
percentatges establerts en els articles 191 a 206 de la Llei general tributària.
Article 34. Procediment sancionador
El procediment sancionador en matèria tributària es regularà d’acord a les normes
establertes al Capítol IV de la Llei general tributària i la norma reglamentària dictada per al seu
desenvolupament i, en el seu defecte, d’acord amb les normes reguladores del procediment
sancionador en matèria administrativa.
Article 35. Remissió normativa
Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció
tributària municipal s'ajustarà al que estableix la Llei general tributària, el Reglament general de
la inspecció de tributs i les altres normes que resultin d'aplicació dins l'àmbit de les seves
competències.
CAPÍTOL V
RECAPTACIÓ
Secció 1a. Normes generals
Article 36. Disposició general
1. La gestió recaptadora consisteix en l'exercici de la funció administrativa encaminada
a la realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l'Ajuntament i dels seus
organismes autònoms.
2. Tota liquidació reglamentària notificada al subjecte passiu constitueix l'obligació de
satisfer el deute tributari.
Article 37. Règim legal i remissió normativa
1. La recaptació municipal es regirà:
a) Per la Llei general tributària i altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així
com per les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic.
c) Pel present Capítol d'aquesta Ordenança general.
2. En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament general de recaptació.
Article 38. Períodes de recaptació
1. La recaptació es realitzarà en:
a) Període voluntari
b) Període executiu
2. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins els
terminis assenyalats en el calendari del contribuent aprovat.
3. En període executiu, la recaptació s'efectuarà per via de constrenyiment sobre el
patrimoni de l'obligat que no hagi pagat el deute en període voluntari.
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Article 39. Atribucions
1. La facultat recaptadora, tant en període
òrgans competents de l'Administració municipal,
l'Ajuntament pugui efectuar al Consell Comarcal o
supramunicipal.
2. Correspon a l'alcalde, o tinent d'alcalde
recaptació municipal.

voluntari com en executiu, s'atribueix als
sens perjudici de les delegacions que
a la Diputació Provincial o a un altre ens
en qui delegui, la superior direcció de la

3. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptadors, en els
termes establerts en l'article 5è. apartat 3, del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre.
4. En cas de delegació de la facultat recaptadora en un altre ens supramunicipal, les
competències abans esmentades s'atribuirien exclusivament als òrgans corresponents de l'ens
delegat, dins els límits i amb els termes de la delegació.
5. Prèvia sol·licitud del president de la corporació, les actuacions que hagin d'efectuarse fora del territori del respectiu ens local en relació a la recaptació, seran practicades pels
òrgans competents de la Generalitat, quan hagin de realitzar-se a Catalunya, i pels òrgans
competents de l'Estat, quan hagin de realitzar-se fora de l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma.
6. El president de la corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives protecció i
auxili, quan ho consideri necessari, per al normal exercici de les facultats recaptadores.
Secció 2a. Mitjans de pagament
Article 40. Formes de pagament
1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s'haurà de realitzar en efectiu.
2. Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l'exacció, es
pagaran mitjançant efectes timbrats que expedeixi la corporació. Només quan expressament
es disposi per llei podran admetre's els pagaments en espècie.
3. Els pagaments dels deutes tributaris que s'hagin de realitzar en efectiu, es faran amb
algun dels següents mitjans:
a) Diners de curs legal
b) Xec
c)Transferència d’entitats financeres
d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d'estalvis, mitjançant domiciliació bancària
e) Gir postal o telegràfic
f) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l'Alcaldia per decret
4. Llevat els diners de curs legal i els xecs, l'ús dels quals pot ser simultani, per satisfer
un mateix deute no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de pagament. Un cop
elegit un dels admesos, l'import d'aquest ha de correspondre al total del deute.
Article 41. Xecs
1. Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament dels deutes en les condicions
establertes en el vigent Reglament general de recaptació o normes complementàries i
subsidiàries.
2. Els xecs hauran de ser nominatius i creuats a favor de l'ens recaptador.
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Article 42. Transferència entitats financeres
Com a sistema regular d'ingrés a la Hisenda Municipal, els contribuents podran utilitzar
les transferències bancàries, la modalitat de la qual s'ajustarà a les següents condicions:
a) En els casos de declaracions-liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés immediat, o
en les liquidacions degudament notificades al contribuent i per l'import total del deute.
b) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els bancs, les caixes d'
estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el registre corresponent, per al seu
abonament al compte corrent que assenyali l'Administració recaptadora.
c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però haurà
d'expressar-se’n el concepte o conceptes concrets als quals correspongui l'ingrés.
d) Simultàniament a l'ordre de transferència els contribuents enviaran al servei de recaptació
municipal, o de l'ens delegat, les declaracions que calguin o la còpia de la liquidació notificada,
o la referència del rebut o rebuts que correspongui, expressant-hi la data de la transferència, el
seu import, l'entitat bancària utilitzada per a l'operació, o bé s'adjuntarà fotocòpia del resguard
justificatiu expedit per l'entitat financera mandatària. La tramesa de l'esmentada documentació
es realitzarà per correu administratiu o en altres formes admeses per la Llei de procediment
administratiu.
e) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els efectes, a partir
de la data en què siguin abonats en el compte a què al·ludeix l'apartat b), sempre que el
contribuent s'hagi ajustat a les presents condicions i es verifiqui l'ordre de transferència dintre
del termini voluntari de pagament.
f) L'administració municipal, una vegada rebut l'import de la transferència i la documentació a
què es refereix l'apartat d), tornarà al contribuent la declaració amb la diligència de pagament o
l'exemplar de la notificació amb el document acreditatiu del seu pagament, en el qual es farà
constar que s'ha realitzat per transferència bancària.
g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principal
del deute, no queda eximit del recàrrec, les sancions i els interessos en què hagi pogut
incórrer; l'import es considerarà a compte del total a ingressar i es continuarà el procediment
executiu per la quantitat que resti pendent.
h) L'import de les transferències en què fos impossible identificar el concepte o conceptes
tributaris, bé per omissió de les dades establertes o per error, bé per manca de tramesa dintre
del termini de les corresponents declaracions o notificacions, serà tornat al contribuent o a
l'entitat expedidora.
i) Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasioni el servei de transferència,
o les seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius contribuents.
Article 43. Domiciliació bancària
1. Per a una millor gestió recaptadora, i alhora un millor servei als contribuents, aquests
podran domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d'entitats bancàries.
2. Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions:
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si escau, per la persona que
voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa obligada al pagament.
b) Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la
domiciliació bancària i l'òrgan recaptador formularà el càrrec sens perjudici de tercers.
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c) S'hauran de formalitzar en l’imprès establert per l'òrgan recaptador, en el qual constarà, com
a mínim, la identificació dels autoritzants, el número de compte corrent o llibreta d'estalvis i el
banc o caixa d'estalvis contra el qual s'autoritza carregar el deute o deutes.
d) La domiciliació bancària s'adreçarà a l'entitat financera autoritzada segons el punt anterior i
a l'òrgan recaptador corresponent.
3. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s'autoritza,
s'entendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes i en els successius períodes, per
temps indefinit.
4. La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a
l'òrgan recaptador i a l'entitat bancària.
5. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d'estalvis en què s'hagin
domiciliat no podrà efectuar-se amb una antelació superior a 30 dies de la data en què finalitzi
el període d'ingrés voluntari.

Article 44. Gir postal
1. Els pagaments en efectiu poden fer-se, així mateix, mitjançant gir postal o telegràfic.
2. Els contribuents, al mateix temps que fan la imposició del gir, han de trametre a
l'Administració recaptadora la documentació a què es refereix l'article d) de l’article 41.
3. Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots els efectes realitzats en la
data en què el gir s'ha imposat.
Secció 3a. Els justificants de pagament
Article 45. Justificants de pagament
1. El qui pagui un deute municipal tindrà dret que se li lliuri un justificant del pagament
realitzat.
2. Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que
determina el Reglament general de recaptació vigent, sens perjudici que l'Administració
municipal, dins l'àmbit de les seves competències, pugui establir-ne d'altres.
Secció 4a. Garanties del pagament
Article 46.Garanties del pagament
1. Els crèdits en favor de la hisenda municipal estan garantits en la forma que es
determina en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei general
pressupostària, la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i les altres normes
aplicables.
Secció 5a. Ajornaments i fraccionaments del pagament
Article 47. Normes generals
1. L'Administració municipal podrà, discrecionalment, ajornar i /o fraccionar el
pagament de deutes tributaris i no tributaris.
2. Les formes, les condicions i els procediments per atorgar els ajornaments i
fraccionaments seran les que estableix el Reglament general de recaptació vigent i les altres
normes que siguin d'aplicació.
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3. En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per
atorgar ajornament i fraccionaments de deutes a favor de la corporació queda reservada a
l'Ajuntament, llevat que en l'acord de delegació es disposi expressament una altra cosa.
4. No s’exigirà interès de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de
pagament que se sol·licitin en període voluntari per a deutes inferiors a 3.001 euros.
Article 48. Competències
1. Correspon a l'alcalde atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes municipals
dins el mateix exercici econòmic en què es concedeixin, sempre que el pla de disposició de
fons de la Tresoreria ho permeti.
2. Correspon al Ple, que podrà delegar en la Comissió de Govern, la facultat d'atorgar
la resta d'ajornaments o fraccionaments de deutes municipals.
Article 49. Garanties
1. El peticionari de l'ajornament o fraccionament d'un deute haurà de constituir garantia
en la forma legalment establerta.
2. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà adoptar-se acord motivat
d'ajornament o fraccionament de deutes, sense prestació de cap garantia, quan el sol·licitant
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
Secció 6a. Altres formes d'extinció dels deutes
Article 50. Compensació
En la forma legalment establerta, correspondrà a l'òrgan competent de l'Administració
local autoritzar la compensació de deutes a favor de la corporació que es trobin en fase de
recaptació, tant voluntària com executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.
Secció 7a. Recaptació en període voluntari
Article 51. Formes d'ingrés en voluntària
Les formes d'ingrés en període voluntari poden ser:
a) Ingrés directe
b) Ingrés periòdic per rebut
Article 52. Ingrés directe
1. Són els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada i poden ser:
a) Ingrés a compte per dipòsit previ
b) Per ingrés simultani a la declaració-liquidació
c) Per ingrés simultani a l'inici de la prestació d'un servei o a la realització d'una activitat
d) Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada
2. El dipòsit previ tindrà el caràcter d' acompte de la liquidació practicada per l'oficina
gestora.
3. Tanmateix, quan una agrupació de contribuents hagi sol·licitat de l'Ajuntament el
règim de conveni, l'ingrés de les quotes previstes a les ordenances municipals respectives
seran a compte de la quota que es fixi en l'aprovació del conveni, subsistirà l'obligació de
presentar declaració i, si escau, l'ingrés dintre dels terminis assenyalats.
4. El cobrament per ingrés simultani es farà quan així ho disposi expressament
l'ordenança reguladora del tribut o la reglamentació objecte del deute.
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Article 53. Terminis per l'ingrés directe
Llevat que la llei o l'ordenança fiscal o reglamentació corresponent en disposi un altre,
el termini per l'ingrés directe en període voluntari de les liquidacions de deutes notificades
individualment serà el següent:
a) Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent.
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
hàbil següent.
Article 54. Ingrés periòdic per rebut
1. Els deutes que es meriten periòdicament es realitzaran a través de rebut, llevat que
l'ordenança fiscal corresponent disposi una altra cosa.
2. Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula, de conformitat amb el que preveu
l'article de la present Ordenança.
3. Es publicaran els edictes corresponents en el BOP i s'exposaran en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i, si escau, en l'ens supramunicipal delegat, que tindran els efectes
de notificació col·lectiva. Tanmateix, podran divulgar-se pels mitjans de comunicació que es
considerin més adients.
4. L'edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir, almenys:
a) El termini d'ingrés
b) Les modalitats d'ingrés admeses
c) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament.
d) L'advertiment que, transcorregut el termini d'ingrés fixat, els rebuts seran exigits pel
procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos de demora i, si escau, les
costes que produeixin.
5. En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions
individuals.
Article 55. Terminis d'ingrés periòdic per rebut
Correspon a l'Alcaldia, o òrgan a qui delegui, previ informe de la Tresoreria municipal,
fixar anualment el calendari del contribuent en el qual es determinaran tots el terminis d'ingrés
periòdic per rebut.
Article 56. Conseqüències del no pagament en període voluntari
Tots els deutes pendents, una vegada finalitzat el període voluntari, incorreran de
forma automàtica en el recàrrec de constrenyiment establert legalment i, des de l'endemà de
l'últim dia hàbil per a fer-les efectives en període voluntari, meritaran els interessos de demora
al tant per cent legalment establert, a més de l'obligació del deutor d'assumir els costos que es
derivin del procediment executiu.
Secció 8a. Recaptació en via de constrenyiment
Article 57. Facultat d'utilitzar la via de constrenyiment
L'Administració municipal o, si escau, l'Administració supramunicipal delegada, tindrà plena
capacitat per utilitzar la via administrativa de constrenyiment per a la recaptació executiva dels
deutes de dret públic a favor dels ens locals, ostentarà les prerrogatives establertes legalment
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per la Hisenda de l'Estat i actuarà de conformitat amb els procediments administratius
corresponents.
Article 58. Títols per l'execució
1. Tindran el caràcter de títols acreditatius del crèdit, als efectes de despatxar
l'execució per la via administrativa de constrenyiment:
a) Les certificacions de descobert individuals o col·lectives pels deutes d'ingrés directe
vençuts i pendents de cobrament.
b) Les certificacions de descobert col·lectives o relacions certificades de deutors pels
deutes d'ingrés periòdic per rebut que hagin quedat pendents de cobrament una vegada
finalitzat el període voluntari.
2. Els esmentats títols contindran les dades que determina el Reglament general de
recaptació tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els
béns i drets dels deutors.
Article 59. Expedició de títols
1. Finalitzat el termini d'ingrés en període voluntari, s'expediran els títols a què es
refereix l'article anterior, en els quals s'inclouran tots els deutes a favor de la hisenda municipal
que hagin quedat pendents de cobrament.
2. Correspon a la Intervenció municipal l'expedició de les certificacions de descobert
dels deutes d'ingrés directes pendents.
3. Correspon a la Recaptació municipal o, a la supramunicipal delegada, expedir les
certificacions de descobert o relacions certificades de deutors dels deutes d'ingrés periòdic per
rebuts pendents.
Article 60. Providència de constrenyiment
1. La providència de constrenyiment inicia l'execució contra el patrimoni del deutor en
virtut dels títols a què es refereixen els articles anteriors.
2. L'òrgan competent per dictar-la és la Tresoreria de l'ens que hagi assumit les
facultats de recaptació.
3. La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, d'acord amb el que
estableix el Reglament general de recaptació o les normes que el substitueixin o el
complementin.
Article 61. Terminis d'ingrés en executiva
El termini d'ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de
constrenyiment seran els següents:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins al dia 20 del mateix mes o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent.
b) Les notificacions entre els dies 16 i l'últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.
Article 62. Càlcul de recàrrec, interessos i costos
El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i els costos que es derivin del
procediment executiu es calcularan de conformitat amb el que disposen les normes que siguin
d'aplicació i, juntament amb l'import del principal, formaran part del deute.
Article 63. Providència d'embargament
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Transcorregut el termini assenyalat en l'article sense haver-se efectuat l'ingrés requerit,
el recaptador municipal, o de l'ens supramunicipal delegat, dictarà providència ordenant
l'embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu judici, per a cobrir l'import del
principal del deute i el recàrrec, els interessos i els costos que amb posterioritat a l'acte
administratiu primitiu s'hagin causat o es causin.
Article 64. Embargament de béns
Per a l'execució de l'embargament de béns i dret dels deutors se seguirà l'ordre i el
procediment que estableix el Reglament general de recaptació o, si escau, les normes que el
substitueixin o el complementin.
Article 65. Alienació dels béns embargats
1. Se seguirà el que disposa el Reglament general de recaptació vigent o les normes
complementàries o substitutòries que s'estableixin.
2. Correspon al tresorer de l'ens que té assumides les facultats de recaptació autoritzar
la subhasta de béns embargats.
Article 66. Aixecament de l'embargament de béns
1. Qualsevol moment abans de l'adjudicació dels béns els deutors podran alliberar els
béns embargats pagant la totalitat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec, els
interessos i els costos meritats fins al moment i els del procediment posterior.
2. Tanmateix, cobert l'import total del deute amb el producte de l'adjudicació de béns
efectuats, si escau, s'aixecarà l’embargament dels altres béns no alienats i es procedirà a
posar a disposició del deutor el saldo que resulti al seu favor.
Secció 9a. Crèdits incobrables
Article 67. Concepte i efectes
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de
recaptació perquè resultin fallits els obligats al pagament i altres responsables, si n'hi hagués.
2. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes del crèdit, sens
perjudici de les accions que pugui exercir l'Ajuntament, de conformitat amb les normes que
siguin d'aplicació.
Article 68. Declaració de crèdit incobrable
1. Se seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament General de
Recaptació i les altres normes aplicables.
2. Els expedients seran tramitats per l'Administració que tingui assumides les facultats
de recaptació i hauran de ser informats per Inspecció Tributària municipal.
3. Correspon a l'òrgan competent de l'ens local que tingui atribuïda la gestió tributària,
prèvia fiscalització de la Intervenció, resoldre l'expedient.
4. En el cas que les facultats de gestió, inspecció, recaptació i revisió estiguin
delegades en un altre ens supramunicipal, correspondrà a aquest resoldre l'expedient abans
esmentat, però, en tot cas, haurà de constar-hi preceptivament l'informe de l'Ajuntament.
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Secció 10a. Finalització de l'expedient de constrenyiment
Article 69. Finalització de l'expedient
1. Quan en el procediment esmentat en via de constrenyiment resultin saldats els
dèbits perseguits en el seu import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà ultimat
l'expedient.
2. Quan l'import obtingut sigui insuficient s'aplicarà el que disposa el Reglament general
de recaptació.
Disposició addicional
1. De conformitat amb el que disposen els articles 7 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 46
de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, l'Ajuntament podrà delegar en la comarca llurs
facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i revisió, sens perjudici de les delegacions i
altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb d'altres administracions públiques.
2. Correspon al Ple adoptar l'acord de delegació, que haurà de fixar l'abast i el
contingut d'aquesta.
3. Acceptada la delegació per part de l'ens supramunicipal delegat, es farà pública
mitjançant edictes, que es publicaran en el BOP i en el DOGC per al coneixement general.
4. Per a l'exercici de les facultats delegades hauran d'ajustar-se als procediments,
tràmits i mesures en general jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributària que estableix
la Llei reguladora de les hisendes locals i supletòriament la Llei general tributària, l'Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació de l'ens delegat i, supletòriament, la present
Ordenança, a més de les normes reglamentàries que li siguin d'aplicació.
Disposició final
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM. 2: ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPÍTOL I
FONAMENT LEGAL
Article 1. Fonament legal
1. Aquesta ordenança fiscal s'estableix a l’empara de les disposicions de l'article 106
en relació als 4.b) i 5.Ec) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
i els articles 6.1 i 8.1a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;
15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les
contribucions especials en aquest municipi, previst en els articles 28 al 37 ambdós inclosos, en
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per l'obtenció per
part del subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o l'ampliació de serveis
públics de caràcter municipals per a aquest Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o
en l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció
serà independent del fet que les unes i les altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes
passius.
Article 3. Consideració d'obres i serveis
1. Als efectes d'allò que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i
serveis municipals els següents:
a) Els que dintre de l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per
atendre els fins que li són atribuïts. S'exclouen les seves obres realitzades a títol de
propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-li estat atribuïts o delegats per
altres entitats públiques, i també aquells que la titularitat dels quals, conforme a la llei
hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els concessionaris
d’aquestes, amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el
seu caràcter de municipals, encara que siguin realitzats o establerts per:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils, quan l'únic titular del seu
capital social sigui aquest Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
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3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte
de la seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de
l'establiment o d'ampliació dels serveis per raó de les quals haguessin estat establertes i
exigides.
Article 4. Obres i serveis determinats del fet imposable
L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de les
contribucions especials, sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet
imposable establertes a l'article 2 de la present ordenança, entre d'altres, i al títol merament
d’orientació i no limitat:
a) Per a l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per a la primera instal·lació, renovació, substitució de xarxes de distribució d'aigua,
de xarxes de clavegueram i desguàs d'aigües residuals.
c) Per a l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per a la instal·lació de xarxes
de distribució d'energia elèctrica.
d) Per a l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i
pavimentades, i també la modificació de les rasants.
e) Per a la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les vies
públiques urbanes.
f) Per a l'establiment i l'ampliació dels serveis d'extinció d'incendis.
g) Per a la construcció d'embassaments, canals i altres obres per al reg de finques.
h) Per a la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per a l'abastament.
i) Per a la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Per a la plantació d'arbrat en carrers i places, i també per a la construcció i l'ampliació
de parcs i jardins que siguin d’interès per un determinat barri, zona o sector.
k) Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció.
l) Per a la realització d'obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys
contra avingudes i inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d'aigües.
m) Per a la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i
canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per
xarxes de serveis de comunicació i informació.
n) Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevol altra obra o serveis
municipals.
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CAPÍTOL III
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5. Exempcions i bonificacions
1. No es reconeixeran en matèria de contribucions especials altres beneficis fiscals que
els que vinguin establerts per disposicions amb caire de llei posterior al Reial decret legislatiu
2/2004 o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui en els casos a què es refereix l'apartat anterior, es considerin amb dret a un
benefici fiscal ho faran constar així davant l'Ajuntament, amb menció expressa del precepte en
què considerin emparat el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials, les quotes que
haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de les bonificacions, no
podran ser objecte de distribució entre la resta dels subjectes passius.
CAPITOL IV
SUBJECTES PASSIUS
Article 6. Consideració de subjectes passius
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials les
persones físiques i jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària especialment beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o
l'ampliació dels serveis municipals que originen l'obligació de contribuir.
2. Als efectes d'allò que disposa l'apartat anterior es consideraran persones
especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per a la realització d'obres o establiments o ampliació
de serveis que afectin a béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per a la realització d'obres o establiment o ampliació
de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats titulars
d'aquestes.
c) En les contribucions especials per a l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances
que desenvolupin la seva activitat en aquesta branca al terme municipal.
d) En les contribucions especials per a la construcció de galeries subterrànies, les
empreses subministradores que hagin d'utilitzar-les.
Article 7. Contribuents
1. Sense perjudici, en el seu cas, d'allò que disposa l'apartat 3 de l'article 12 de la
present ordenança, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin al Registre de la Propietat, com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o
serveis, en la data d'acabament de les obres o en la de començament de la prestació del
servei.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de
propietaris facilitarà a l'Administració municipal en nom dels copropietaris i el seu coeficient de
participació en la comunitat, a fi de procedir a la liquidació i notificació de les quotes individuals.
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En cas que no es faci així, s'entendrà com a acceptat el que liquidi i notifiqui una única quota,
de la distribució de la qual se n'ocuparà la pròpia comunitat.
CAPITOL V
BASE IMPOSABLE
Article 8. Base imposable
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel
90 per 100 dels cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment
o ampliació dels serveis.
2. L’esmentat cost estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres,
plans i programes tècnics.
b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o serveis,
excepte que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i
obligatòria al municipi, o el d'immobles cedits en els termes establerts a l'article 77
de la Llei de patrimoni de l'Estat.
d) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció
de plantacions, obres o instal·lacions, i també les que s'hagin d'abonar als arrendataris
dels béns que hagin de ser enderrocats o ocupats.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d'acudir al
crèdit per a finançar la porció no coberta per contribucions especials o la cobertura per
aquestes en cas de fraccionament general de les mateixes.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si
el cost fos major o menor que el previst, es prendrà el cost real a efectes del càlcul de les
quotes definitives corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c. de la present
ordenança, o de les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es
refereix l'apartat 2.b. del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es
determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin
imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es
respectarà el límit del 90 per 100 a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per
l'Ajuntament la quantitat resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o
auxilis que s'obtinguin de l'Estat o Generalitat o de qualsevol altra persona o entitat pública o
privada. S'exceptua el cas que la persona o entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la
condició de subjecte passiu, cas en el qual es procedirà de conformitat amb allò que s'indica a
l'apartat 2 de l'article 10 de la present ordenança.
Article 9.Determinació de la base imposable
La corporació determinarà en l'acord d'ordenació concret el percentatge del cost de
l'obra o servei a repartir entre els afectats, que constituirà en cada cas, la base imposable de la
contribució especial de què es tracti, sempre amb el límit màxim del 90 % a què es refereix
l'article anterior. Aquest percentatge serà fixat per l'Ajuntament, i ponderarà la importància
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relativa de l'interès públic i dels interessos dels particulars que concorrin en l'obra o servei de
què es tracti.
CAPITOL VI
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 10. Bases de repartiment
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes
passius i es tindrà en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a
les següents regles:
a) Amb caràcter general s'aplicaran, conjuntament o separada, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral a efectes de l'impost sobre els béns immobles.
b) Si es tracta de l'establiment o l'ampliació del servei d'extinció d'incendis, podran ser
distribuïdes entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest
municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament anterior.
Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5 per 100 de l'impost de les seves
primes recaptades, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total
amortització.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.m) de la present ordenança,
l'import total de les contribucions especials serà distribuït entre les companyies o empreses
que hagin d'utilitzar-les en raó a l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció
total, encara que no les usin immediatament.
2. En cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les
contribucions especials atorgui una subvenció o auxili econòmic per a la realització de les
obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals, l'import d’aquesta subvenció o auxili
es destinarà, primerament, a compensar la seva quota i l'excés, si n'hi ha, s'aplicarà a reduir, a
prorrata, la quota de la resta dels subjectes passius.
Article 11. Altres bases de repartiment
1. A tota mena d'obres, quan la diferència de cost per unitat en els diversos trams o
seccions de l'obra o servei no correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o
benefici dels interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt
als efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals
no s'atendrà solament al cost especial del tram o secció que immediatament afecti cada
contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en
compte els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via
pública no només les edificades en coincidència amb l'alineació exterior de l'illa, sinó també les
construïdes en blocs aïllats, sigui quina sigui la seva situació respecte de la via pública que
delimiti aquella illa i sigui objecte de l'obra; en conseqüència, la longitud de la façana
s’amidarà, en els casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de
l’edificació, els patis oberts, les zones de jardí o els espais lliures.
3. Quan dues façanes es trobin en un xamfrà o s'uneixin en corba, es considerarà als
efectes de l'amidament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la
meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes
immediates.
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CAPITOL VII
MERITACIÓ
Article 12. Meritació
1. Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s'hagin
executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionades, la meritació
es produirà per cada un dels subjectes passius des que s'hagin fet les corresponents a cada
tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici d’allò que disposa l'apartat anterior, un cop aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per l'any següent. No podrà exigirse la bestreta d'una nova anualitat si no han estat fetes les obres per a les quals es va exigir la
corresponent bestreta.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als
efectes de determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb allò que disposa
l'article 6 de la present ordenança, encara que en l'acord concret d'ordenació figuri com a
subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que el mateix
subjecte hagués pagat les quotes, de conformitat amb allò que disposa l'apartat 2 del present
article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i així li
hagi estat notificat, transmeti els drets sobre els béns o les explotacions que motiven la
imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'esmentat acord i el del naixement de la
meritació, estarà obligada a donar compte a l'Administració municipal de la transmissió
efectuada dins del termini d'un mes des de la data d'aquesta i, si no ho fes, aquesta
Administració podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu
en tal expedient.
4. Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del
servei, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base, les quotes individualitzades
definitives, i s'efectuaran les liquidacions que procedeixin i es compensaran com a entrega a
compte els pagaments anticipats que s'haguessin efectuat. Aquest assenyalament definitiu
serà realitzat per òrgans competents de l'Ajuntament, i s'ajustaran a les normes de l'acord
concret d'ordenació del tribut per l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la pertinent devolució.
CAPITOL VIII
FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS
Article 13. Fraccionament i ajornament de les quotes
1. Un cop determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del
contribuent, el fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent de
garantir-se el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les
quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, fermança, aval bancari o una altra garantia suficient
a satisfacció de la corporació.
2. La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant
amb l'import total del deute tributari que li correspongui.
3. La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb
expedició de certificació de descobert per la part pendent del pagament, els recàrrecs i els
interessos corresponents.

- 24 -

4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament mitjançant l’ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de pagament i
també dels interessos vençuts i es cancel·larà la garantia constituïda.
CAPITOL IX
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
Article 14. Imposició
L'exacció de les contribucions especials necessitarà la prèvia adopció per l'Ajuntament
de l'acord d'imposició en cada cas concret.
Article 15. Ordenació
1. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei
que s'hagi de costejar mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que s'hagi
aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.
2. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà
la determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment.
L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en la resta de
qüestions a la present ordenança de contribucions especials.
3. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, determinades
les quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si
aquest o el seu domicili fossin coneguts i, si no, a través d’edictes. Els interessats podran
formular recurs de reposició davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones
especialment beneficiades o les quotes assignades.
Article 16. Col·laboració amb altres ens locals
1. Quan l'Ajuntament col·labori amb altres entitats locals en la realització o l'establiment
o l'ampliació de serveis, i sempre que s'imposin contribucions especials, s'observaran les
següents regles:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b) Si alguna de les entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la
contribució especial, sense perjudici d'allò que disposa la lletra a) anterior.
2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una d'aquestes
entitats, quedarà sense efecte l'actuació comú, i adoptarà separadament, cadascuna d'elles,
les decisions que escaiguin.
Article 17. Delegació d'atribucions
En el cas de delegació de l'execució d'obres, establiment o ampliació de serveis que
s'hagin de finançar mitjançant contribucions especials, les facultats d'imposició i ordenació
podran correspondre a l'ens delegat, en els termes de la pròpia delegació, sens perjudici del
que preveu l'article 133 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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CAPITOL X
COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Article 18. Col·laboració per iniciativa ciutadana
1. Els propietaris o els titulars afectats podran constituir-se en associació administrativa
de contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis, i
comprometre’s a sufragar la part que correspongui aportar a l'Ajuntament, a més de la que els
pertoqui, quan la situació financera municipal no permeti destinar-hi recursos.
Article 19. Col·laboració en iniciativa municipal
1. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
l'ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en associacions
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les
contribucions especials.
2. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es
refereix l'article anterior, l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats,
sempre que representin, almenys, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
CAPITOL XI
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
Article 20. Recaptació
Per a la recaptació de les contribucions especials es procedirà segons el que estableix
per ingressos directes l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 21. Infraccions i sancions
1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions
que hi corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a l'Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de
les quotes liquidades no prescrites.
CAPITOL XII
REMISSIÓ NORMATIVA
Article 22. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicarà
l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei general tributària i disposicions
que les desenvolupin i complementin.
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NÚM. 3: ORDENANÇA REGULADORA DE L' IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1
La present ordenança s'estableix en base al que assenyala l'article 106 de la Llei
7/1985, 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 de règim local de
Catalunya, que té per objecte establir el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles,
el règim jurídic del qual ve establert als articles 60 a 77 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 2
D'acord amb l'establert a l'article 72.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix:
a) El tipus impositiu dels béns Immobles aplicable als béns de naturalesa urbana queda
fixat en el 0,74 per cent.
b) El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de
naturalesa rústica queda fixat en el 0,52 per cent.
c) El tipus gravamen dels béns de característiques especials determinats a l’article 3.7
de la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del cadastre immobiliari, tributaran al tipus diferenciat
de l’1,3 per 100.
Article 3. Exempcions
Estan exempts de l’impost els béns immobles de naturalesa rústica quina quota líquida
no superi l’import de tres euros i els de naturalesa urbana quina quota líquida no superi els cinc
euros.
Article 4. Bonificacions
1.Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 a la quota íntegra de l’impost, sempre
que ho sol·licitin els 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 assimilable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu
immobilitzat.
A aquest efecte els interessats hauran de formular la corresponent sol·licitud abans
de l’inici de les obres, i s’aplicarà, si escau, des del període impositiu següent a aquell en
què s’iniciïn les obres fins l’exercici següent a la seva conclusió, sempre que durant aquest
període es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que en cap cas,
pugui excedir de 3 període impositius.
1 bis.- Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la
quota íntegra de l’impost durant el termini de tres anys, comptats des de l’atorgament de la
qualificació definitiva, la qual haurà d’ésser acreditada en el moment de la sol·licitud, que
podrà fer-se en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de
duració de la bonificació i produirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent
al de la sol·licitud.
2.-Tindran dret a la bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra de l’impost, els
subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa o de família
monoparental.
Aquesta bonificació s’incrementarà fins al 70 per 100 quan el subjecte passiu tingui la
condició de titular de família nombrosa o monoparental de categoria especial.
Només podran ser objecte d’aquesta bonificació els habitatges que siguin residència
efectiva del sol·licitant i els membres de la família nombrosa, que s’acreditarà mitjançant
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certificat d’empadronament en aquest immoble, i s’aplicarà únicament als habitatges que no
excedeixin l’import de 150.000,00 € de valor cadastral.
3.- Gaudiran d’una bonificació del 2 % de la quota íntegra de l’impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana els subjectes passius que tinguin domiciliats els seus
deutes de venciment periòdic amb l’Ajuntament de Vilafant en una entitat financera, i
efectuïn el seu pagament fraccionat d’acord amb el calendari establert
4.- Tindran dret a una bonificació del 4 % de la quota íntegra de l’impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana, no acumulable a la bonificació establerta a l’epígraf 3 del
present article, els subjectes passius que tinguin domiciliats en una entitat financera els
seus deutes de venciment periòdic amb l’Ajuntament de Vilafant i efectuïn el pagament de
la quota íntegra d’aquest impost en la data avançada fixada per part d’aquest Ajuntament.
5.- Igualment, tindran dret a la mateixa bonificació del 4 % els subjectes passius que
no tinguin domiciliat el deute per aquest concepte en una entitat financera i que, a la
vegada, portin a terme el seu pagament efectiu avançat als serveis de recaptació municipal
en el període que estableixi el calendari del contribuent aprovat.
6.- Per a l’aplicació de les bonificacions contemplades als epígrafs 4 i 5 del present
article, aquestes hauran d’ésser sol·licitades per part dels interessats abans de la data de
28 de febrer i, en el supòsit de l’epígraf 4, el pagament domiciliat íntegre de l’impost
s’efectuarà en data d’1 de juny.
7.- Les bonificacions previstes als epígrafs 3, 4 i 5 no seran d’aplicació als béns de
característiques especials
8.- Tenen dret a una bonificació de fins al 30% de la quota integra de l’impost els
habitatges en què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament d’energies renovables (solar
tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa), amb les següents especificitats:
a) La instal·lació ha de cobrir, com a mínim, el 50% de la demanda energètica total
anual de l’habitatge.
b) La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud de l’oportuna
llicencia d’obres i contindrà el corresponent projecte tècnic amb el pressupost i la memòria
de la instal·lació.
c) Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar posteriorment
còpies compulsades de les factures acreditatives de les despeses i del contracte de
manteniment de la instal·lació.
d) S’aplicarà durant els dos exercicis següents a la data de sol·licitud de bonificació i
no pot tenir efecte retroactiu.
e) Aquesta bonificació no serà d’aplicació a aquells béns immobles que
preceptivament hagin d’instal·lar un sistema per a l’aprofitament d’energies renovables en
virtut de la normativa vigent reguladora aplicable en matèria d’edificació.
f) L’import de la bonificació es determinarà, previ informe dels serveis tècnics
municipals, proporcionalment a la quantia de la inversió efectuada.
Gaudiran de la bonificació recollida en aquest apartat els sol·licitants que, complint
l’establert en els apartats c) i e) no compleixin l’establert a l’apartat b) per ser la instal·lació
anterior a l’entrada en vigor d’aquesta bonificació.
9.- Amb caràcter general, la concessió de bonificacions no tindrà caràcter retroactiu,
per la qual cosa, començaran a tenir efectes des del moment en què per primera vegada
tingui lloc el meritació del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal.
No obstant l’anterior, quan la bonificació contemplada en l’apartat segon del present article
(família nombrosa) sigui sol·licitada abans que finalitzi el termini de pagament en període
voluntari, podrà produir efectes en el mateix exercici sempre que en la data de meritació del
tribut concorrin els requisits que habiliten el seu gaudiment.
Article 4 bis. Recàrrec per a immobles d’us residencial desocupats amb caràcter
permanent propietat de les entitats bancàries.
S’exigirà un recàrrec del 50% als immobles d’ús residencial, propietat de les entitats
bancàries o financeres, o empreses immobiliàries dependents d’entitats bancàries o
financeres, que es trobin desocupats de forma permanent i continuada durant més de dos
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anys sense causa justificada, ja que aquesta desocupació afecta la funció social de
l’habitatge. Aquest recàrrec es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per part
de l’Ajuntament un cop constatada la desocupació mitjançant l’acte administratiu
corresponent.
Article 5. Règim de declaració
1.- Les alteracions corresponents als béns immobles susceptibles d’inscripció
cadastral que tinguin transcendència a efectes de l’IBI determinaran l’obligació dels
subjectes passius a formalitzar les declaracions que condueixin a la seva inscripció al
cadastre immobiliari.
2.- Aquest Ajuntament, respecte al Cadastre Immobiliari, s’acull al règim de
comunicacions establert al RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei del cadastre immobiliari, i al RD 417/2006 que la desenvolupa.
En conseqüència, els subjectes passius restaran exempts de presentar declaració
davant el Cadastre Immobiliari, en els següents supòsits:
- Realització d’obra nova
- Ampliacions, rehabilitacions i reformes de els construccions ja existents, ja siguin
parcials o totals
- Enderrocs de construccions
- Modificacions d’usos i destí d’edificis i instal·lacions
L’obligació de comunicar a l’Ajuntament afectarà els supòsits abans esmentats per
als quals s’hagi atorgat de manera expressa:
- Llicència d’obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena
- Llicència d’obres per ampliacions d’edificis i instal·lacions de tota mena
- Llicència per modificació, rehabilitació o reforma que afecti a l’estructura dels edificis i
instal·lacions existents
- Llicència d’enderroc de construccions
- Llicència de modificació d’ús dels edificis i instal·lacions en general
Qualsevol altra llicència o autorització equivalent a les anteriors segons la legislació
aplicable.
La comunicació a l’Ajuntament s’efectuarà dins del termini de tres mesos a partir de
la finalització de l’obra mitjançant l’aportació del corresponent certificat final d’obra, per tal
que el subjecte passiu quedi exempt de l’obligació de comunicar al Centre de Gestió
Cadastral, tal com queda establert a l’article 34 de l’esmentat RD 417/2006.
Amb la certificació final de l’obra caldrà aportar:
- Còpia i original de l’escriptura de propietat per compulsar-la
- Còpia del rebut de l’IBI
- Còpia del DNI del titular de la finca
- Còpia dels plànols de situació, emplaçament i un de cada planta amb cotes i a
escala en paper i una còpia en format digital
- Còpia de la memòria descriptiva i el cost d’execució de les obres
- 2 fotografies de la façana
Article 5 bis. Sol·licitud de subvencions
Les famílies en una situació econòmica vulnerable i les persones aturades de llarga
durada amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius podran sol·licitar a l’Ajuntament
de Vilafant la concessió d’una subvenció per al pagament d’una part de la quota de l’Impost
sobre Béns Immobles corresponent a la seva vivenda habitual. Per a determinar si
procedeix o no la concessió de la subvenció sol·licitada, l’Ajuntament sol·licitarà un informe
a l’àrea bàsica de serveis socials de Vilafant que tindrà en compte, com a mínim, que els
ingressos de la unitat familiar no superin l'indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM) que fixa periòdicament la Llei de pressupostos de la Generalitat per accedir a
determinades prestacions, beneficis o serveis públics de l'Estat o per a determinar-ne la
quantia.
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Article 6
En tot el no previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l'establert als articles 60 al 77 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, legislació o modificació de desenvolupament i l'Ordenança
fiscal general.
Article 7
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM. 4: ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Article 1
La present ordenança s’estableix en base al que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i té per objecte fixar les especialitats del
règim jurídic aplicable a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica que preveuen els articles
92 a 99 del Reial decret legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2
Per determinar el fet imposable, subjecte passiu, exempcions, base imposable, període
impositiu i meritació, serà d’aplicació l'establert als articles 94 a 99 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Article 3r
L'impost s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes que preveu l’apartat 1 de l’article 95
de la Llei reguladora de les hisendes locals:
Potència i classe de vehicles
A) Turismes
- De menys de 8 cavalls fiscals ............................................................................... 23,18 €
- De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals....................................................................... 63,52 €
- De 12 fins a 15,99 c.v.........………....................................................................... 137,10 €
- De més de 16 a 19,99 c.v.................................................................................... 171,30 €
- De més de 20 cavalls fiscals.............................................................................… 200,00 €
B) Autobusos
- De menys de 21 places ......................................................................................... 153,25 €
- De 21 a 50 places.................................................................................................. 219,80 €
- De més de 50 places ............................................................................................ 275,25 €
C) Camions
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil.................................................................. 78,65 €
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil.................................................................... 153,25 €
- De més de 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega útil ............................................... 219,80 €
- De més de 9.999 kg de càrrega útil .................................................................. 275,12 €
D) Tractors
- De menys de 16 cv ................................................................................................ 32,26 €
- De 16 a 25 cv ........................................................................................................ 51,43 €
- De més de 25 cv .................................................................................................. 153,25 €
E) Remolcs i semiremolcs
- De menys de 750 kg de càrrega útil..................................................................... 0,00 €
- De 750 a 999 kg de càrrega útil ............................................................................ 32,26 €
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil ....................................................................... 51,43 €
- De més de 2.999 kg de càrrega útil....................................................................... 153,25 €
F) Altres vehicles
- Ciclomotors .............................................................................................................. 8,84 €
- Motocicletes fins a 125 cc .................................................................................. 8,84 €
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc ....................................................... 14,10 €
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc ........................................................ 29,10 €
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc .................................................... 58,00 €
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- Motocicletes de més de 1.000 cc ......................................................................... 115,30 €
- Ciclomotors i motocicletes elèctrics..................................................................... Exempts
Article 4. Bonificacions
1. Sobre la quota de l’impost s’aplicarà una bonificació del 50 per cent als vehicles que
funcionin amb motor elèctric. Aquesta bonificació també serà d’aplicació a aquells vehicles que
funcionin amb motor híbrid, i als que vehicles que funcionin amb gas natural vehicular.
2. S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica pels vehicles històrics prèvia sol·licitud dels subjectes passius. Als efectes
d’aquesta bonificació, es considerarà vehicle històric quan així consti al permís de
circulació, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol.
Article 5. Exempcions
1. Estan 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. No estaran exempts els vehicles de titularitat
privada, encara que s’utilitzin per a serveis públics, ni aquells que la titularitat dels quals
correspongui a organismes autònoms.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que són súbdits dels respectius països,
identificats externament, i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així mateix, els
vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb estatut diplomàtic i altres derivats.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò que es disposa en tractats
internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no és superior a 350
kg i que, per construcció, no poden assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i
construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb alguna
disfunció o incapacitat física. Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de
persones discapacitades pel seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplica en tant es mantenen
aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport. Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resulten
aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per a més d’un vehicle
simultàniament. A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
discapacitat aquelles que tenen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció
agrícola.
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i
aportant el permís de circulació, la targeta d'Inspecció tècnica i la resta de mitjans de prova
que acreditin el dret al seu gaudiment. Així mateix, pel que fa a la lletra e) de l’apartat 1
d’aquest article, l’interessat ha d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan
competent i justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa serà necessària una declaració
signada pel titular en la qual es declari si el vehicle serà conduït per ell mateix o bé si estarà
destinat al seu transport.
3. Si es declara l’exempció, l'Ajuntament, o administració encarregada de la gestió del
tribut, expedeix un document que acredita la seva concessió.
Article 6
S’estableix el sistema d’autoliquidació de l'impost per al cas de primeres adquisicions
de vehicles, o quan aquestes es reformin de forma que se n’alteri la classificació. En aquests
casos, els subjectes passius presentaran, en qualsevol cas abans de la matriculació, i en el
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termini de trenta dies des de la data d’adquisició o reforma del vehicle, la declaració-liquidació
segons el model o imprès que fixi l'Ajuntament. Contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a la liquidació de l'impost, i s’haurà d’acompanyar de la documentació
acreditativa de l’adquisició o modificació, el certificat de les característiques tècniques i el
document nacional d’identitat o codi d’identificació fiscal del subjecte passiu. Simultàniament a
la presentació de la declaració-liquidació, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota
resultant, que tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecte a comprovació per part de
l'Ajuntament.
Article 7
El pagament de l'impost s’acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament degudament
autenticat.
Article 8
En tot el no previst en aquesta ordenança, s’aplicarà l'establert a l'Ordenança fiscal
general.
Article 9
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM. 5: ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1
La present ordenança s'estableix en base al que disposa 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) de la Llei 8/87 de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i té per objecte fixar les especialitats del règim
jurídic aplicable, amb caràcter general, a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que es preveu als articles 100 a 103 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra que
exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la
llicència esmentada, o per a la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control
correspongui a l’Ajuntament.
2. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions,
instal·lacions i obres esmentades i afecta totes aquelles que es facin en el terme municipal,
encara que calgui, a més, l'autorització d'una altra administració.
Article 3
Per a la determinació dels subjectes passius, base imposable i quota de l'impost,
s’estarà al disposat als articles 101 i 102, apartat 1 i 2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Article 4
La base imposable està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, entenent-se com a tal el seu cost d’execució material. A l’efecte de
practicar la liquidació provisional a compte prevista en l’article 7 d’aquesta ordenança, es
prendrà com a cost d’ execució material, quan es tracti de construccions, instal·lacions o
obres, el valor que resulti d'aplicar el mòdul bàsic de l'any en curs, publicat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, al producte obtingut de la multiplicació entre la superfície a
construir i/o reformar pels coeficients estadístics que defineixen la intervenció, segons
l’esmentat Col·legi d’Arquitectes, els quals consten a la fitxa de característiques.
Article 5
El tipus de gravamen serà del 3,50 per 100 per a les obres majors, i del 2,50 per 100
per a les obres menors.
Article 6
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de l’inici de la
construcció, instal·lació o obra quan aquella no s’ha obtingut; conseqüentment, el subjecte
passiu haurà de declarar la base imposable, determinar la quota i ingressar-la en els
terminis fixats en aquest article.
2. El sol·licitant d’una llicència per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres
que constitueixen el fet imposable de l’impost ha de presentar en el moment de la sol·licitud
el projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà
d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que s’ha de presentar quan es
sol·liciti la llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable. Aquesta
quota tindrà caràcter d’ingrés a compte, i s’ha de fer efectiva des del moment en què es
sol·liciti la llicència preceptiva, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat
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administrativa de la seva expedició. El termini per a fer l’ingrés de la quota provisional de
l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència.
4. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop
acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una
autoliquidació complementària.
5. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’iniciï
la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a
compte, la base imposable de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a
l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament,
l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
Article 7
1. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un
mes comptador des del dia següent a la seva conclusió, els subjectes passius hauran de
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els
documents que considerin oportuns per acreditar el cost hi consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu
defecte, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres
casos la de caducitat de la llicència d’obres.
2. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si s’escau,
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària.
3. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu
haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que se n’hagi efectuat l’ingrés
s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels
recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
4. La liquidació a que es refereix l’apartat 3 no impedirà en cap cas les actuacions de
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents.
Article 8. Bonificacions
Els subjectius passius gaudiran de les bonificacions següents:
1. Una bonificació de fins al 95 per 100 de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstancies socials o culturals que justifiquin tal declaració.
Aquesta declaració correspon fer-la al Ple de la corporació, previ expedient en el qual es
justifiqui la concurrència de les circumstàncies indicades. El propi acord fixarà la quantia de la
bonificació
2.- Una bonificació del 90 per 100 a favor de les construccions, instal·lacions i obres en
les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies renovables per
a l’autoconsum (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa), sempre i quan
no sigui d’aplicació obligatòria el Decret 21/2006, de 14 de febrer, de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
(modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol), i el Codi tècnic de l’edificació, en el seu apartat
sobre estalvi d’energia.
3. Una bonificació del 50 per 100 a favor de les construccions, instal·lacions o obres
destinades a habitatges de protecció oficial, que els subjectes passius hauran de justificar amb
l’obtenció de la cèdula de qualificació provisional.
4. Una bonificació del 95 per 100 a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats físics. Aquesta
bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost material de les obres i instal·lacions
que impliquin la incorporació de les condicions d’accessibilitat de l’habitatge.
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5. Una bonificació a favor de les construccions, instal·lacions i obres que comportin la
creació de llocs de treball al municipi per la implantació o el trasllat indústries, d’acord amb els
següents trams:
a) del 20 % per la creació de fins a 10 nous llocs de treball
b) del 30 % per la creació de fins a 30 nous llocs de treball
c) del 40 % per la creació de fins a 50 nous llocs de treball
d) del 50 % per la creació de fins a 100 nous llocs de treball
e) del 60 % per la creació de més de 100 nous llocs de treball
Les bonificacions anteriors en cap cas seran aplicables de manera conjunta.
6. Una bonificació del 75% per a les construccions, instal·lacions i obres que tinguin
com a finalitat la modernització i millora d’establiments comercials amb una superfície
inferior a 250 m².
7. Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que tinguin com a finalitat l’adequació d’habitatges buits per a
incloure’ls en la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
Per al gaudi d’aquesta bonificació, serà necessari que, una vegada adequat,
l’habitatge es destini a la referida borsa durant un termini mínim de cinc anys.
L’Ajuntament de Vilafant farà el seguiment de l’ús de l’habitatge objecte de la
bonificació per tal de garantir que es fan les accions posteriors necessàries per tal activar
el lloguer social l’habitatge rehabilitat.
Article 9
1. Les obres, construccions o instal·lacions realitzades amb posterioritat al termini
d'execució fixat a la pròpia llicència o al de pròrroga, una vegada declarada la caducitat de la
llicència, s’haurà de tornar a sol·licitar la llicència i donaran lloc al naixement d'un nou fet
imposable.
2. Les obres, construccions o instal·lacions que comportin un augment de la base
imposable donarà lloc a la liquidació complementària d’aquest fet imposable.
Article 10
Aquest impost és compatible amb l'exigència de la taxa per a l'obtenció de llicència
urbanística o per l'obertura d'establiments.
Article 11
En allò no previst en aquesta ordenança, s'aplicarà l'Ordenança fiscal general.
Article 12
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Disposició transitòria
Per a l’exercici 2020 s’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de l’impost a les
empreses i petits comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant per a totes aquelles
obres de reforma i/o d’adequació del local que hagin de realitzar per adaptar-la a les noves
mesures sanitàries com a conseqüència del Covid-19.
Per sol·licitar aquesta exempció s’haurà de presentar:
a. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o CIF de l’empresa
b. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos de març, abril i
maig.
c. Sol·licitud de llicència d’obres amb descripció expressa de les obres que es
portaran a terme per adequar el local a les mesures sanitàries per a fer front
al COVID 19.
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NÚM. 6: ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
I. Disposicions generals
Article 1
La present ordenança s'estableix a l'empara d’allò que disposa l'article 106 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 6.1 i 8.1 b) de la Llei
8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i té per objecte concretar i
desenvolupar les especialitats del règim jurídic aplicable a l'impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana que preveuen els articles 104 al 110 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Article 2
El règim jurídic aplicable a l'impost, respecte del fet imposable, exempcions,
bonificacions, subjectes, base imposable, quota, meritació i gestió, és el que determinen els
articles 104 a 110 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb les especialitats contingudes a la
present Ordenança.
II. Determinació de la base imposable
Article 3
La base imposable està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de
naturalesa urbana posat de manifest en el moment del meritació i experimentat en un període
màxim de 20 anys.
Per determinar l'import d'aquest increment, s'aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment del meritació el percentatge que correspongui, en funció del nombre d'anys durant els
quals s'hagués generat aquest increment.
Aquest percentatge, en relació amb el nombre d'anys, serà el següent:
a) Per als increments de valor generats en un període comprès entre 1 i 5 anys, el 3,7 per
cent.
b) Per als increments de valor generats en un període fins a 10 anys, el 3,5 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període fins a 15 anys, el 3,2 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període fins a 20 anys, el 3,00 per cent.
Article 4
En la transmissió de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la transmissió serà el
que tingui fixat en aquell moment a efectes de l’impost sobre béns immobles, tenint en compte
les particularitats que estableix l’article 107.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
III. Determinació de la quota
Article 5
El tipus de gravamen únic a aplicar sobre la base imposable que resulti de l'aplicació
de l'assenyalat a l'article anterior serà del 25 per cent.
IV. Bonificacions
Article 6
S’estableix una bonificació del 75 % en les transmissions de terrenys i en la transmissió
o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa
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de mort, a favor de descendents i adoptats menors de vint-i-cinc anys i dels cònjuges, quan la
transmissió tingui per objecte l’habitatge permanent o habitual del subjecte passiu.
V. Gestió de l'impost
Article 7
S'estableix el sistema d'autoliquidació de l'impost. A tal fi els subjectes passius estaran
obligats a presentar declaració-liquidació que contindrà els elements tributaris imprescindibles
per a la liquidació de l'Impost, així com a la identificació precisa de la parcel·la cadastral, o
UTM, de l'immoble gravat per l'impost. Simultàniament a la presentació de la declaracióliquidació, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota resultant, que tindrà el caràcter de
liquidació provisional, subjecte a comprovació per part de l'oficina competent.
VI. Disposicions finals
Article 8
En tot el no previst en aquesta ordenança s'aplicarà l'establert als articles 104 al 110
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, així com l'Ordenança fiscal general.
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NÚM. 7: ORDENANÇA
ECONÒMIQUES

REGULADORA

DE

L'IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

I. Disposicions generals
Article 1
La present ordenança fiscal té per objecte desenvolupar i fixar les especialitats del
règim jurídic aplicable a l'impost sobre activitats econòmiques que preveuen els articles 78 a
91 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 2
Per a la determinació del fet imposable, exempcions, subjectes passius, període
impositiu, meritació i gestió, serà d'aplicació allò que s'estableix als articles 78 i següents del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals..
II. Quota tributària
Article 3
1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les quotes mínimes fixades a les
tarifes vigents, l'1,2 de coeficient d'increment de població i el coeficient 1,2 de situació física de
l'establiment o activitat.
2. Sobre les quotes resultants de l’aplicació del coeficient de ponderació establert a
l’article 86 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix una escala o coeficient de situació que
ponderi la situació física del local, atenent a la categoria dels carrers següents:
- Categoria primera: comprèn el sector de sòl urbà Pont del Príncep i els sectors de sòl
urbanitzable de tipus industrial SUP3 (10, 11 i 12) previstos al Pla General: coeficient
2,00.
- Categoria segona: comprèn la franja de sòl paral·lela a la ctra. N-260, carrer Comerç,
vial de connexió dels nuclis urbans, sector Puig Grau, avinguda les Mèlies, carrer les
Comes, carrer Mare de Déu del Mont, carrer Santa Llogaia, carrer Canigó, carrer
Tarragona i carrer Garrotxa: coeficient 1,90.
- Categoria tercera: la resta de carrers del terme municipal: coeficient 1,80.
Article 4. Bonificacions
1.- Els subjectes passius que tributin per quota municipal tindran dret a una
bonificació per la creació de nous llocs de treball quan hagin incrementat la seva plantilla de
personal amb contractes indefinits durant el període impositiu anterior a l’aplicació
d’aquesta bonificació, en funció del percentatge d’increment mig de la plantilla següent:
a) Del 20 % quan l’increment de la plantilla sigui fins al 20 per 100.
b) Del 30 % quan l’increment hagi estat fins al 30 per 100.
c) Del 50 % quan l’increment sigui fins al 50 per 100 de la plantilla.
2.- Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota les persones que iniciïn
l’exercici de qualsevol activitat professional o empresarial durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta.
L’aplicació d’aquesta bonificació per a les activitats empresarials requerirà que l’activitat
econòmica no s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat. S’entendrà que l’activitat
s’ha exercit anteriorment sota una altra titularitat, entre d’altres, en els supòsits de fusió,
escissió o aportació de branques d’activitat.
El període d’aplicació d’aquestes bonificacions caducarà una vegada hagin
transcorregut cinc anys des de la finalització del període d’exempció de dos anys previst a
l’article 82.1 b) del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals (RDL 2/2004).
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III. Normes de gestió
Article 5
Es delega a la Diputació de Girona les funcions de gestió tributària d'aquest impost,
d'acord amb el que preveu l'article 106.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i l'article 7.1 del Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb l'acord Ple de la
Diputació de 22 d'octubre de 1991, pel qual assumeix la gestió de l'Impost en favor dels
ajuntaments que ho sol·licitin.
Article 6
La delegació esmentada es concreta en les següents funcions:
a) Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
b) Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
c) Elaboració i emissió de llistats i documents cobradors.
d) Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebuts i, en el seu cas, individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
e) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
f) Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
g) Realització de funcions de col·laboració en el procés d'implantació de l'impost, amb
l'abast que autoritzi l'Administració Tributària de l'Estat.

IV Remissió normativa
Article 7
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança s'aplicarà la Llei d'hisendes
locals, l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, la Llei general tributària i les
normes i disposicions que les desenvolupin i complementin.
V. Disposició final
Article 8
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2009, prèvia la seva
publicació en forma legal, i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva derogació o
modificació.
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NÚM. 8: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS
Article 1
D'acord amb l'establert a l'article 106, en la relació amb els articles 4 b) i 5 e), apartat c
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i seguint el que disposen
els articles 15 al 19 i els articles 20 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es regula l'aplicació de
les taxes per a la realització d'activitat o prestació de serveis de la competència municipal.
Article 2
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació d'un servei públic o la
realització d'una activitat municipal en règim de dret públic de competència local que es
refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, quan vingui imposada per
disposicions legals o reglamentàries o quan siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant en els termes establerts a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a les
activitats o serveis amb motiu de:
a) La recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges,
establiments o indústries, així com la seva eliminació o tractament.
b) La utilització del servei de clavegueram.
c) La utilització dels serveis del cementiri municipal.
d) Per al servei de subministrament d’aigua a la població.
Article 3
a) Són subjectes passius de les taxes previstes a l'apartat a) i b) de l'article anterior les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària, que disposin o utilitzin els habitatges i locals ubicats en les zones en què es cobreixi
o presti el servei.
Tindran la consideració de substituts en les taxes establertes per prestació de serveis o
activitats que beneficiïn o afectin als ocupants de d'habitatges o locals, els propietaris dels
referits immobles, els quals podran repercutir, si s'escau, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
b) En la modalitat de l'apartat c) de l'article anterior serà subjecte passiu el titular del
dret o concessió o la persona que sol·liciti el servei.
Article 4. Quotes o tarifes
Epígraf 1. Recollida i eliminació d'escombraries:
Les tarifes seran les següents:
1.1.- Tarifes.1.1.1- Domèstica:
Per cada habitatge domèstic.................................................................196,88 euros/any
1.1.2.- Locals comercials i industrials:
a) Indústries de més de 3.000 m2..............................................................1.985,00 euros/any
b) Tallers/petites indústries de més de 1.000 m2 fins a 3.000 m2.............1.200,00 euros/any
c) Tallers/petites indústries de més de 300 m2 fins a 1.000 m2....................947,00 euros/any
d) Tallers i petites indústries de fins a 300 m2..............................................567,22 euros/any
e) Restaurants, bars, cafeteries ................................................................. 567,22 euros/any
f) Locals comercials i despatxos ..................................................................285,62 euros/any
g) Entitats bancàries i financeres................................................................ 664,26 euros/any
1.1.3. Locals i indústries sense activitat ..........................................155,09 euros/any
1.1.4. Estacions de transport col·lectiu de viatgers.............. .....11.336,00 euros/any
1.1.5. Deixalleria vegetal
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El cost del dipòsit de residus a la deixalleria vegetal municipal és gratuït fins a la
quantitat d’1 m³ d’aportació mensual per part de cada immoble. A partir d’aquesta quantitat,
s’haurà d’abonar l’import de 5 € per dada nova aportació durant el mes excedit en concepte
de cost per l’excés d’aportació.
Les quotes anteriors es prorratejaran per trimestres en cas d’alta o baixa.
Als habitatges desocupats i als locals sense activitat se’ls començarà a aplicar les noves
tarifes a partir de la sol·licitud de baixa i durant el temps que romanguin en aquesta situació.
Els subjectes passius estaran obligats a comunicar a l’Ajuntament el canvi de situació quan es
torni a ocupar l’habitatge o s’iniciï de nou l’activitat.
Es considerarà com a local desocupat o sense activitat aquell en què, de manera temporal,
no s’hi exerceixi cap activitat.
No hi estaran subjectes els locals destinats a garatge, annexos o vinculats a un habitatge.
En el supòsit que un habitatge o establiment sol·liciti a l’empresa concessionària del
servei que li siguin subministrats un o més contenidors de recollida de residus sòlids urbans
per al seu únic i exclusiu ús, el beneficiari haurà de satisfer a l’empresa concessionària el
cost corresponent a l’ús i la recollida d’aquests contenidors. A l’Ajuntament li haurà de
satisfer el 50% de la tarifa del servei que li correspongui, en qualitat de repercussió del cost
del servei d'abocament dels residus recollits.
1.2. Exempcions.- Estaran exempts de la tarifa corresponent als habitatges de caràcter familiar
els subjectes passius integrats en una unitat familiar formada per pensionistes o bé aquelles
en què algun dels seus membres hagi estat declarat amb una incapacitat laboral absoluta i, a
més, que, per la quantia dels seus recursos econòmics, no estiguin obligats conjuntament a
presentar la declaració en l'impost sobre la renda de les persones físiques.
1.3. Bonificacions.- Els subjectes passius que disposin al seu habitatge d’un sistema de
compostatge casolà que afavoreixi la reducció de les deixalles i el reciclatge dels residus
generats a la pròpia llar gaudiran d’una bonificació a la quota del 20 per 100.
1.4. Els subjectes passius que ocupin un habitatge buit inclòs en la borsa de mediació per al
lloguer social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà gaudiran d’una bonificació a la quota del
50 per 100 durant els tres primers anys d’ocupació.
Epígraf 2. Per a la utilització del servei de clavegueram:
- Per a l’autorització d’abocament a la xarxa de sanejament: 150,00 €.
-Tarifa de manteniment : 0,05 €/m3 d’aigua consumida al trimestre, amb un mínim de
9/m3/mes.
Epígraf 3. Per a la utilització dels serveis de cementiri municipal:
1. Drets d'enterrament...................................................................................12,00 €
2. Per a la concessió de drets funeraris pel termini de 50 anys:
2.1 Concessió de nínxols vells (de més de 25 anys d’antiguitat)...............280,40 €
2.2 Concessió de nínxols nous:
- Situats al primer pis.............................................................................650,00 €
- Del segon pis.......................................................................................650,00 €
- Del tercer pis .......................................................................................650,00 €
2.3 Concessió de criptes ...................................................................... 1.650,60 €
2.4. Concessió de columbaris.................................................................... 300,00 €
3. Drets conservació del cementiri:
- per cada panteó................................................................................... 48,00 €
- per cada nínxol.....................................................................................12,00 €
- per cada cripta......................................................................................36,00 €
- per cada columbari.................................................................................8,00 €
4. Taxes per a l'enterrament dels pobres de solemnitat............................... 0,00 €
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Epígraf 4.- Per al servei de subministrament d'aigua a la població :
Tarifes de subministrament
EUR/m³
Ús domèstic
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,3783
De 10 a 15 m³/unitat de consum/mes
0,4863
De 16 a 18 m³/unitat de consum/mes
1,5685
Excés de 18 m³/unitat de consum/mes
2,2543
Ús activitat econòmica
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,9455
De 10 a 15 m³/unitat de consum/mes
1,2211
De 16 a 18 m³/unitat de consum/mes
2,3890
Excés de 18 m³/unitat de consum/mes
3,5519
Ús institucional
Per m³/unitat de consum/mes
0,3783
Ús sociosanitari
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,9455
Excés de 9 m³/unitat de consum/mes
1,2608
Ús domèstic per a subjectes passius amb escassa capacitat econòmica (*)
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,1892
De 10 a 15 m³/unitat de consum/mes
0,2432
De 16 a 18 m³/unitat de consum/mes
1,5685
Excés de 18 m³/unitat de consum/mes
2,2543
Subministrament d’aigua en alta

0,6609

Quota fixa de servei
EUR/unitat consum/mes
Ús domèstic
4,24
Ús activitat econòmica
4,24
Ús institucional
4,24
Ús sociosanitari
4,24
Ús domèstic subjectes passius d’escassa capacitat econòmica (*)
2,12
Ús provisional d’obres
4,24
Subministrament d’aigua en alta
131,12
Conservació de comptadors
Comptadors d’aigua en alta

0,33
10,21

(*) Ús domèstic per a subjectes passius amb escassa capacitat econòmica:
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004), s’aplicarà la tarifa d’Ús domèstic per a
subjectes passius amb escassa capacitat econòmica a les persones físiques titulars d’un
contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats)
que es trobin en alguna de les situacions previstes per l’Agència Catalana de l'Aigua per a
l’accés al cànon social:
a) Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en
situació d’atur.
b) Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (pensió d’assegurança
obligatòria de viduïtat o invalidesa) per jubilació o viduïtat.
c) Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
d) Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i
invalidesa.
e) Destinataris del fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
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f) Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre
determinades situacions de necessitats bàsiques.
g) Perceptors del fons del règim FAS (Fons d’Assistència Social).
h) Perceptors del fons de la Llei d’integració social dels minusvàlids.
Els contribuents hauran d’adjuntar a la sol·licitud d’aplicació d’aquesta tarifa la
corresponent documentació acreditativa que reuneixin els requisits previstos per l’Agència
Catalana de l'Aigua per a l’aplicació del cànon social.
A la vegada, serà requisit indispensable que el consum d’aigua de l’habitatge no
excedeixi el volum de 15 m³/unitat de consum/mes.
D’acord amb l’article 54 del vigent Reglament municipal del servei d’abastament
d’aigua potable, l’impagament dels rebuts corresponents al servei dins del període de
pagament en voluntària assenyalat oportunament podrà donar lloc a la suspensió del
subministrament d’aigua mitjançant el seu tall o precintat i, en tot cas, l’exigència a l’abonat
del seu pagament per la via de constrenyiment.
Exempcions: Estaran exempts de pagament de la tarifa de l’ús institucional els consums
d’aigua que el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’aigües, declara exempts del cànon de l’aigua.
Fuites d’aigua: En casos de fuites d’aigua en què l’entitat subministradora hagi reconegut
que han estat esdevingudes per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari, i que
aquest hagi acreditat la solució de l'incident a l’entitat subministradora:
1. Es tindrà en compte el consum mitjà dels darrers dos anys, comptadors a partir de
la data en què s’acredita la fuita. Per a aquest consum s’aplicaran els trams i tarifes
generals i es rectificaran les factures d’aigua emeses.
2. Es considerarà la resta de consum registrat com a consum d’excés per fuita, que
tributarà la tarifa de subministrament del 1r tram vigent en el període de consum de la
factura a rectificar.
Article 5
Les anteriors taxes es meriten quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de
l'activitat. Per a les tarifes que es preveuen apartats b1, C i 2 de l'article anterior, s'exigirà el
dipòsit previ del seu import total resultant.
Pel que fa a les taxes amb un fet imposable que es meriti de forma periòdica, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció al corresponent padró fiscal en el termini dels
trenta dies hàbils següents a la data en què meritin la taxa per primera vegada, tot presentant
la declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota corresponent, la qual es prorratejarà
per trimestres.
Article 6
En tot allò no previst en la següent Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança fiscal
general.
Article 7
La present Ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Disposició transitòria
Per a l’exercici 2020 s’aplicarà una bonificació del 25% de la quota corresponent a la
recollida i eliminació d’escombraries recollides a l’article 4, epígraf 1.1.2, següents:
1.1.2.- Locals comercials i industrials:
a) Indústries de més de 3.000 m2
b) Tallers/petites indústries de més de 1.000 m2 fins a 3.000 m2
c) Tallers/petites indústries de més de 300 m2 fins a 1.000 m2
d) Tallers i petites indústries de fins a 300 m2
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e) Restaurants, bars, cafeteries
f) Locals comercials i despatxos
Per a l’aplicació d’aquesta bonificació caldrà acreditar que els referits locals
comercials i industrials han tancat la seva respectiva activitat durant i com a conseqüència
de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol amb motiu de la situació d’emergència
sanitària ocasionada pel COVID-19.
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NÚM. 9: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS JURIDICOADMINISTRATIVES 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 seguint el que disposen els articles 15 a 19, i d'acord
amb l'article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es regula l'aplicació de la taxa per a la realització
d’activitats juridicoadministratives de competència municipal.
Article 2. Fet imposable
1.- Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa les activitats juridicoadministratives de
competència local desenvolupades amb motiu de :
a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que
expedeixi o que entengui l'administració o les autoritats municipals.
b) L'autorització per a utilitzar l'escut del municipi en plaques, marques, noms o usos
comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes d'altres distintius anàlegs, amb finalitats
particulars a instància dels interessats.
c) Les autoritzacions concedides de conformitat amb el que preveu el Reglament de
policia sanitària mortuòria i el Reglament del cementiri municipal.
d) L'atorgament de llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer d'acord amb el que
estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi de la Generalitat, i el Reial Decret 8763/1979,
de 16 de març, reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transport en automòbils
lleugers.
e) La inspecció de béns i instal·lacions d'acord amb el que estableix la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, el Decret 136/1999, de 18
de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la intervenció integral, i article 47 del Reglament de
policia d'espectacles públics i activitats recreatives.
f) L'atorgament de llicències d'obertura d'establiments a què es refereix l'article 74 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les corporacions locals.
g) L'atorgament de llicències urbanístiques regulades en l'article 179 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme.
2.- S’entendrà que l'activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma
particular el subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirecta per ell mateix, per raó
que les seves actuacions o omissions que obliguin l'Ajuntament, encara que no hi hagi
sol·licitud expressa de l'interessat.
Article 3. Subjecte passiu
Per a la determinació dels subjectes passius s'estarà a l'establert a l'article 23 de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 4. Exempcions i bonificacions
Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no
s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquelles a favor de l'Estat, la
Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència
de l'aplicació de tractats o acords internacionals.
Article 5. Base imposable i quota
El cost real o previsible de l'activitat juridicoadministrativa, considerada en la seva
globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària.
Les quotes tributàries, determinades individualment segons les diferents activitats que
constitueixin el fet imposable, seran les següents:
Epígraf 1.- Certificats i compulsa de documents
a) De documents de fins a 2 anys d’antiguitat ................................................................. 3,00 €
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b) De documents de més de 2 anys d’antiguitat .............................................................. 6,00 €
c) De titularitat de béns.......................................................................................................2,00 €
d) Fotocòpies documents :
a) per cada còpia de document de l’arxiu municipal (per full).................................. 0,20 €
b) per cada còpia de document de l’arxiu municipal anterior a 3 anys
(per full)................................................................................................................. 0,50 €
c) Exemplars de les ordenances fiscals ................................................................. 36,00 €
d) Exemplars de reglaments i ordenances generals............................................... 24,00 €
e) Per cada còpia del Pla general d’ordenació ........................................................60,00 €
f) De normes urbanístiques de plans d’ordenació.................................................. 24,00 €
g) De plànols de Pla general, parcial, Cadastre, etc............................................... 6,00 €
h) Compulsa de documents, per cada full
Empadronats i empreses de Vilafant................................................................. 0,50 €
No empadronats a Vilafant............................................................................. 1,00 €
i) Còpia d’expedients contradictoris, concursos, subhastes.................................. 30,00 €
j) Certificat de reagrupament ................................................................................. 60,00 €
Pel lliurament de còpies dels documents anteriors en suport informàtic (CD) s’aplicarà una
reducció del 50 %.
e) Reconeixements de signatures........................................................................ 2,00 €
f) Declaracions i compareixences......................................................................... 4,00 €
.
Epígraf 2.- Expedients de liquidacions de plusvàlua .................................................15,00 €
Epígraf 3.- Per a l'ús de l'escut municipal per any...............................................…... 30,00 €
Epígraf 4.- Expedients d’activitats urbanístiques:
4.1. Llicències urbanístiques i ordres d’execució:
a) Per a la tramitació d’ expedient de ruïna total o parcial d' un immoble.................... 300,00 €
b) Per a la concessió de llicències d’obres de construcció de nova planta, ampliació,
modificació o reforma, per la qual sigui preceptiva l’aportació de projecte d’obra o plànols
signats per tècnic competent........................................................................................ 200,00 €
c) En el supòsit anterior, si la llicència compren més d’un habitatge, s’incrementarà la taxa amb
un 10 % per cada habitatge de més.
d.1) Per a la concessió de llicències d’obres menors subjectes a la presentació de
projecte........................................................................................................................... 60,00 €
d.2) Per l’acord d’assabentat de la comunicació d’una llicència d’obres menors subjecte a la
presentació de projecte.................................................................................................. 60,00 €
d.3) Per a la concessió de llicències d’obres menors no subjectes a la presentació de
projecte............................................................................................................................. 35,00 €
d.4) Per l’acord d’assabentat de la comunicació d’una llicència d’obres menors no subjecte a la
presentació de projecte.....................................................................................................35,00 €
e) Per a la concessió de llicències de parcel·lació, segregació i divisió de finques, per cada
parcel·la resultant.............................................................................................................60,00 €
f) Per l’acord d’assabentat de la comunicació de la primera ocupació d’habitatges, per cada
habitatge...........................................................................................................................100,00 €
g) Per a la concessió de llicències de modificació d’usos, se satisfarà el 20% del pressupost
actualitzat d’execució material del projecte aprovat en la part que sigui objecte de modificació.
h) Per a la concessió de pròrroga del termini d’acabament de les llicències d’edificació
meritada, se satisfarà el 20% de l’import de la taxa inicialment consignada, actualitzada
segons el coeficient d’actualització dels col·legis professionals respectius, amb una quota
mínima de 60 € per a obres majors i 15 € per a obres menors.
i) La pròrroga del termini de la iniciació de les obres d’edificació acreditarà el 10% de
l’import de la taxa inicialment consignada, actualitzada segons el coeficient d’actualització
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dels col·legis professionals respectius; amb una quota mínima de 60 € per a obres majors i
15 € per obres menors.
j) Per a la concessió de llicència d’ocupació de via pública en general........................ 30,00 €
k) Per a la intervenció en els procediments sotmesos al règim de comunicació......... 100,00 €
En la concessió de llicències d’ocupació via pública que comportin l’obertura de rases
per obres i/o instal·lacions, s’exigirà la constitució d’una garantia prèvia per un import de 200 €,
si la llicència té la consideració d’obra major, i de 50,00 €, quan es tracti d’obres menors.
4.2. Expedients derivats de la tramitació d’instruments de planejament urbanístic:
Per a la tramitació de modificacions del planejament general a sol·licitud de particulars, una
vegada assumida per part de l’Ajuntament la iniciativa pública per a la seva tramitació:
a) Si únicament afecta el text normatiu .................................................................. 500,00 €
b) Si, a més, afecta els plànols d’ordenació.......................................................... 1.800,00 €
c) Per a la tramitació de plans especials, plans parcials de millora urbana, plans parcials
urbanístics i de delimitació promoguts per particulars................................................ 900,00 €
d) Per a la delimitació d’unitats d’actuació urbanística...............................................260,00 €
e) Per a la tramitació de projectes d’urbanització...................................................... 400,00 €
f ) Per a la tramitació de modificacions de plans especials, plans parcials de millora urbana,
plans parcials urbanístics i de delimitació promoguts per particulars......................... 400,00 €
4.3 Expedients derivats de la tramitació d’instruments de gestió urbanística:
a) Per a la tramitació i aprovació dels estatuts i bases d’actuació d’entitats urbanístiques
col·laboradores............................................................................................................600,00 €
b) Per a la tramitació de projectes de reparcel·lació promoguts per particulars o juntes de
compensació..........................................................................................................600,00 €
c) Per a la tramitació de la liquidació definitiva del compte de liquidació de la junta de
compensació..........................................................................................................300,00 €
d) Per a la tramitació dels estatuts d’associacions administratives de cooperació
.........................................................................................................................200,00 €
e) Per a la tramitació i la gestió d’un sistema d’actuació per reparcel·lació d’iniciativa
municipal, s’aplicarà el 4% sobre el pressupost material del projecte d’urbanització.
f) Per a la tramitació de projectes de reparcel·lació voluntària, de propietari únic, de
regularització de finques i reparcel·lació econòmica:............................................300,00 €
g) Per a l’activitat de seguiment, control i verificació de l’execució dels projectes
d’urbanització de tot un sector de sòl urbà o urbanitzables fins a la recepció de les
obres......................................................................................................................600,00 €
h) Per a la tramitació d’expedients de concessió de llicències en sòl no urbanitzable: 200 €
4.4 Certificats urbanístics:
a) Sobre el requisits o aprofitament urbanístic d’un terreny o finca...............................30,00 €
b) Dels requisits urbanístics o condicions d'una finca, d'alineacions, replanteig o qualsevol
altra circumstància que exigeixi plànols. ........................................................................60,10 €
c) Per a l’expedició de certificats de compatibilitat urbanística ......................................30,00 €
d) Certificacions negatives de disciplina urbanística ......................................................30,00 €
Epígraf 5. Expedients de les activitats sotmeses a la Llei de prevenció i control
ambiental
1.- La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
a) Per a la prestació de serveis relatius al procediment d’autorització ambiental ..1.200 €
b) Per a la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex II
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb consulta prèvia
positiva de declaració d’impacte ambiental...................................................................1.100 €
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c) Per a la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex II
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb consulta prèvia
negativa de declaració d’impacte ambiental................................................................ 1.100 €
d) Per a la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex II
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, sense declaració
d’impacte ambiental......................................................................................................1.000 €
e) Per a la tramitació de la comunicació prèvia per a l’inici d’una activitat compresa a
l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats........... 600 €
f) Per a la intervenció en els procediments d’ activitats innòcues no sotmeses als règims
legals esmentats als apartats anteriors................................................................................300 €
g) Per a l’activitat de control inicial per a la posada en marxa de l’activitat..................120 €
h) Per a l’activitat de control periòdic de caràcter ambiental.........................................200 €
i) Per a actuacions en matèria d’inspecció de control de sorolls...................................200 €
j) Per a cada transmissió de la llicència d’activitat.........................................................100 €
Nota: En les modalitats de controls ambientals periòdics que es realitzin a través de control
extern, a més de la taxa corresponent, es repercutirà el cost derivat de l’actuació que realitzi
l’entitat de control ambiental.
k) Per a l’emissió de l’informe de comptabilitat urbanística contemplat al règim
d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental previst per a les activitats
compreses als Annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats.......................................................................................................................... 30 €
l) Per a l'atorgament d'una autorització temporal d'activitat per un període inferior a un
any.................................................................................................................................150 €
1 bis.- Exempció: Els aturats de llarga durada estaran exempts del pagament del
tribut, però no de l’obligació de proveir-se de llicència o de la comunicació prèvia. Els
aturats hauran d’acreditar estar inscrits a l’atur, com a mínim amb una antiguitat de dos
anys amb anterioritat a donar-se d’alta com a professionals, autònoms, empresaris o
societat mercantil o professional (2 o més socis), mitjançant un certificat de l’Oficina de
Treball (OTG) just en data anterior a l’alta censal corresponent d’autònom, professional,
empresari o constitució de societat.
En cas de societats, quan hi hagi un únic soci amb Administrador aturat s’aplicarà la
bonificació en la seva totalitat. En el cas de societats constituïdes per dos o més socis, quan
no tots provinguin d’una situació d’atur i demanda al servei públic d’ocupació, se’ls aplicarà
la bonificació proporcional.
2.- Quan es produeixi l’acord denegatori en els esmentats procediments de
tramitació i atorgament de llicències ambientals i en el règim de comunicació prèvia, es
liquidarà el 100% de la taxa que correspondria pagar si s’hagués concedit.
3.- Fins la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de llicència
ambiental o sobre l’assabentat en el règim de comunicació prèvia, els interessats podran
renunciar-hi expressament i, en aquest supòsit, els drets liquidables quedarien reduïts al 50
% del que correspondria.
4.- Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al sol·licitant,
es liquidarà el 50% de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència sol·licitada, si
s’hagués concedit la llicència d’obertura.
Epígraf 6.- Serveis funeraris:
Expedició de títols per drets funeraris, per títol o per duplicat.........................................6,00 €
Epígraf 7.- Expedients de llicència\autorització de publicitat dinàmica:
a) Per al repartiment puntual de publicitat manual................................................ 50,00 €
b) Per a la difusió puntual de missatges mitjançant vehicles............................ 30,00 €
c) Per a l’autorització durant un període de temps superior a quinze dies de repartiment
manual de publicitat o de difusió de missatges mitjançant vehicles, per cada any o
fracció............................................................................................................................100,00 €
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Epígraf 8.- Expedients de llicència\autorització de publicitat estàtica:
a) Per a l’autorització de rètols indicatius i informatius a la via pública i per a les seves
successives pròrrogues anuals ...............................................................................30,00 €
b) Per a l’autorització de cada rètol instal·lat en façanes o locals indicatiu de la pròpia activitat,
per cada m² o fracció ...................................................................................................10,00 €
c) Per a l’autorització per a la col·locació de banderoles publicitàries.......0,50 €/quinzenal,
cadascuna, amb un mínim de..................................................................................15,00 €
d) Per a rètols o tanques publicitàries visibles des de la via pública, per cada m² o fracció, amb
un mínim de 4 m², per cada any o fracció ....................................................................30,00 €
e) Per a l’autorització de col·locació de tòtems publicitaris en espais públics, mensualment
..................................................................................................................................20,00 €
f) Per a l’autorització per a la col·locació de cartells publicitaris als espais disponibles de la
via pública ...............................................................................................................10,00 €
g) S’aplicarà una bonificació del 25% de les quotes establertes als apartats a) i d) a aquelles
empreses que s’estableixin a Vilafant però que no siguin de nova creació, durant els dos
primers anys del seu establiment.
Igualment, s’aplicarà una bonificació del 50% en els mateixos apartats a) i d) per a
empreses de nova creació que s’estableixin a Vilafant, durant els dos primers anys del seu
establiment.
Epígraf 9.- Gestió cadastral:
1. Per cada certificat lliurat per l'Ajuntament a requeriment de part, sobre dades obtingudes
del cens tributari de l'impost sobre béns immobles o del padró cadastral de béns immobles
o
de
les
fitxes
cadastrals
del
parcel·lari
del
terme
municipal
de
Vilafant...................................................................................................................... 12,00 €
En tots aquells supòsits contemplats en aquesta ordenança que sigui preceptiva la
publicació d’edictes en diaris oficials i altres diaris no oficials, a més de les taxes que siguin
d’aplicació, serà de càrrec de la persona que promogui l’activitat les taxes i altres despeses
que l’Ajuntament hagi d’afrontar a causa de les publicacions dels edictes.
Epígraf 10.- Registre municipal d’unions estables de parella:
Per a la inscripció en el registre d’unions estables de parelles................................. 15,00 €
Epígraf 11.- Taxa per al subministrament de plaques de numeració dels habitatges
Per al subministrament de reposició d’una placa de numeració viària d’habitatge ...15,00 €
Epígraf 12.- Taxa per a l’emissió d’un informe per part dels serveis municipals, a
sol·licitud d’un particular
a) Per a l’emissió d’un informe per part dels serveis municipals, a sol·licitud d’un
particular .......................................................................................................................15,00 €
b) Per a l’emissió d’un informe per part dels serveis municipals relatius a les condicions
d’un habitatge, a sol·licitud d’un particular................................................................... 25,00 €
Article 6. Meritació
La taxa es merita en el moment que s'iniciï la realització de l'activitat administrativa que
constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici.
S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta o es refereix
singularment al subjecte passiu i que dóna lloc a l'existència posterior de la realització del fet
imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de
presentació de la sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit, l'inici de l’activitat serà la declaració per part de l'òrgan de
l'Ajuntament de procedir d'ofici.
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Article 7. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la
meritació, i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La corresponent liquidació es practicarà d'acord amb el procediment establert en
l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
Article 8. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 9. 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 en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 10. 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 corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim regulat
en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
Article 11. Vigència
La present Ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Disposició transitòria
Per a l’exercici 2020 s’aplicarà una exempció de la taxa per expedients de llicències
urbanístiques a les empreses i petits comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant per
a totes aquelles obres de reforma i/o d’adequació del local que hagin de realitzar per
adaptar-la a les noves mesures sanitàries com a conseqüència del Covid-19.
L’exempció s’aplicarà als conceptes següents inclosos a l’epígraf 4 de l’article 5 de
l’ordenança:
d.1) Per a la concessió de llicències d’obres menors subjectes a la presentació
de projecte
d.2) Per l’acord d’assabentat de la comunicació d’una llicència d’obres menors
subjecte a la presentació de projecte
d.3) Per a la concessió de llicències d’obres menors no subjectes a la
presentació de projecte
d.4) Per l’acord d’assabentat de la comunicació d’una llicència d’obres menors
no subjecte a la presentació de projecte
Per sol·licitar aquesta exempció s’haurà de presentar:
a. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o CIF de l’empresa
b. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos de març, abril i
maig.
c. Sol·licitud de llicència d’obres amb descripció expressa de les obres que es
portaran a terme per adequar el local a les mesures sanitàries per a fer front
al COVID 19.
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NÚM. 10: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE
VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A
LA VIA PÚBLICA
CAPITOL I
Fonament i naturalesa
Article 1
En l’ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la via pública, que es
regeix per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58
de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
CAPITOL II
Fet Imposable
Article 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de
vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-los, no
corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d'un vehicle abandonat o
estacionat abusivament a la via pública.
CAPITOL III
Obligació de contribuir
Article 3
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del Codi de circulació i afecta
qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per
l'autoritat competent, no corregeixi la deficiència causant de l'advertència, i la permanència del
vehicle abandonat al carrer, pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que
impedeixi la circulació, i signifiqui un perill o la destorbi greument.
CAPITOL IV
Subjecte passiu
Article 4
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a
pagar les tarifes que s'assenyalen amb independència de la multa que correspongui, segons la
infracció comesa.
CAPITOL V
Tarifes
Article 5
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
A) Per cada utilització de grua, quan així sigui necessari o convenient (de 7 a 21 hores,
dies laborables):
a) Ciclomotors i cicles
32,25 €
b) Motocicletes
50,25 €
c) Turismes i T.T., furgonetes, vehicles especials i demés
vehicles de característiques anàlegs, de pes inferior a 1500 kg
95,70 €
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d)Turismes i T.T., autobusos, camions, tractors, remolcs,
furgonetes, vehicles especials i demés vehicles de característiques anàlegs de pes igual o superior a 1500 kg. i inferior
a 2500 kg
e) Autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, vehicles
especials i demés vehicles de característiques anàlegs de pes
igual o superior a 2500 kg.

158,65 €
250,70 €

B) Per cada utilització de grua, quan així sigui necessari o convenient (de 22 a 6 hores, dies
laborables i 24 hores dies festius):
a) Ciclomotors i cicles
38,10 €
b) Motocicletes
63,45 €
c) Turismes i T.T., furgonetes, vehicles especials i demés vehicles
de característiques anàlegs, de pes inferior a 1500 kg
113,20 €
d) Turismes i T.T., autobusos, camions, tractors, remolcs,
furgonetes, vehicles especials i demés vehicles de característiques anàlogues de pes igual o superior a 1500 kg. i inferior
a 2500 kg
188,25 €
e) Autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, vehicles
especials i demés vehicles de característiques anàlegs de pes
igual o superior a 2500 kg.
264,40 €
C) Per a la utilització del servei de grua, havent-se enganxat el vehicle:
a) Ciclomotors i cicles
b) Motocicletes
c) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions
d) Camions, camionetes, autocars i vehicles d’arrossegament

19,00 €
24,15 €
62,40 €
121,65 €

D) Per cada utilització dels ceps, quan sigui necessària o convenient la immobilització del
vehicle a la via pública:
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles
24,15 €
b) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions
62,40 €
c) Camions, camionetes, autocars i vehicles d’arrossegament
121,65 €
CAPITOL VI
Normes de gestió i recaptació
Article 6
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la
taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna
l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament
als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria municipal amb
càrrec a la periodicitat que determini l'Ajuntament.
Disposició final
La present OrdenançafFiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM. 11: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER TINENÇA D'ANIMALS
CAPITOL I. Fonaments i naturalesa
Article 1r
En l’ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la tinença
d'animals, les normes de la qual s'ajusten al que disposa l'article 58 de l'esmentat Reial
decret legislatiu 2/2004.

CAPITOL II. Fet imposable
Article 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis derivats de
l'aplicació i l'execució de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics i la Llei
3/1988, de 4 de març, de protecció d'animals, modificada el dia 20 d'abril de 1994, i de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos.
CAPITOL III. Obligació de contribuir i subjecte passiu
Article 3
Estan obligats al pagament del tribut tots els propietaris o, si escau, els posseïdors dels
animals que radiquin en el terme municipal d'aquest Ajuntament, amb les exempcions que
s'indiquen a l'article següent.
Article 4
Les persones amb disminució visual que posseeixin gossos pigall que els donin algun
servei útil quedaran exempts d'aquest tribut, però restaran, no obstant això, obligats a la
vacunació i el registre dels animals, la qual cosa s'efectuarà gratuïtament.
Article 5. Quota tributària
S'aplicaran les tarifes següents:
1.1.- Drets de registre, administració i lliurament de placa: ...................................... 10,00 €
1.2.- Per la prestació del servei d’elaboració i manteniment d’un cens d’animal
de companyia ........................................................................................... 6,00 €/anuals
2.- Per a la recollida de gossos i gats, vius o morts:
Recollida entre les 9 h i les 19 h, de dilluns a divendres............................... 60,50 €
Recollida en horari de nit (19 h a 9h), o en dissabtes, diumenges i festius.. 72,60 €
4.- Per a la permanència en acollida de l'animal recollit al carrer, el propietari haurà de pagar
per cada dia fins un màxim de 21 dies, a més de les despeses de recollida:.......... 12,10 €/dia
5.- A partir d’aquest període límit de temps (més de 21 dies), els imports a satisfer pel
propietari de l’animal en concepte d’acollida seran els següents:
Tipus de gos
Import/període
.- Gossos adults de 3 a 5 kg de pes:
96,80 €/anual
.- Gossos adults de 5 a 15 kg de pes:
157,30 €/anual
.- Gossos adults de 15 a 25 kg de pes:
217,80 €/anual
.- Gossos adults de 25 a 50 Kg de pes:
363,00 €/anual
.- Gossos cadells de menys de mesos d’edat:
42,35 €/mensual
.- Gossos cadells de 2 a 6 mesos d’edat:
60,50 €/mensual
6.- Atenció veterinària dels animals recollits:

- 54 -

Tipus de servei
Preu per animal
.- Revisió sanitària i desparatitazió interna i externa:
18,15 €
.- Incineració de gos:
85,91 €
7.- Per a la concessió de llicència d’animals considerats potencialment perillosos: 30,00 €
8.- En el supòsit que, com a conseqüència del reconeixement i avaluació de l’estat sanitari i
del comportament d’un animal de companyia recollit al carrer, hagi de portar-se a terme una
intervenció quirúrgica o l’eutanàsia del mateix, les despeses que aquestes hagin comportat
repercutiran al propietari de l’animal en el moment de la recollida.
CAPITOL IV. Gestió del tribut
Article 6
Tots els propietaris de gossos estan obligats a formular la corresponent declaració dels
animals que posseeixin, amb les dades necessàries per efectuar la seva inscripció en el
registre de gossos de la població.
Qualsevol gos que radiqui en el terme municipal que no figuri inscrit en el registre de
gossos serà considerat com a indocumentat i, per tant, s'aplicarà allò que disposa l'article
següent.

Article 7
El servei de recollida i captura d'animals procedirà a la captura dels indocumentats, o
dels vagabunds o sense propietari conegut, que restaran tres dies en dipòsit, passats els
quals, si no són reclamats pels seus amos, seran considerats com a vagabunds i es procedirà
conforme assenyala el Reial decret 243/1994, de 13 de setembre.
El servei de recollida i captura d'animals recollirà els gossos i gats vius que li entreguin
voluntàriament els seus propietaris per al posterior sacrifici.
No podrà retornar-se cap animal recollit sense previ abonament dels drets
corresponents.
CAPITOL V. Infraccions i sancions
Article 8
En tot allò que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions
que els correspongui en cada cas, s'estarà al que disposa l'Ordenança fiscal general.
Article 9
La present Ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM. 12: ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR
D’INFANTS
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb el que disposa l’article 57, en relació a l’article 20.4,ñ), del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós la Llei reguladora de les hisendes
locals, es regula l’ordenació de la taxa per a la prestació del servei llar d’infants municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat de llar d’infants, prestada en
lliure concurrència.
Article 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius totes aquelles persones, pares o
mares, tutors, guardadors o altres persones responsables dels nens i nenes que sol·licitin la
prestació o es beneficiïn del servei de llar d’infants municipal.
Article 4. Exempcions i bonificacions
Sense perjudici d’allò que disposa l’article 24.4 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, no s’admetran exempcions, reduccions o bonificacions.
Article 5. Base imposable i quotes
El cost real o previsible de l’activitat considerada en la seva globalitat constituirà la
base imposable per a la determinació individual de la quota tributària.
Les quotes tributàries es determinaran per unes quantitats fixes, segons l’activitat o servei
de que es tracti, d’acord amb les tarifes següents:
En general:
Matrícula: 130,26 €
Mensualitat en horari complet de 8,45 a 12 i 15 a 17,30 hores: 165 €/mes
Mensualitat en horari de matins, de 8,45 a 12,15 hores: 120 €/mes
Hores extres:
a) de 7.45 a 8.45 hores
- mensual fixa : 48,19 € (tot el mes)
- per dia : 5,41 €
b) de 8.15 a 8.45 hores :
- fixa: 31,26 € (contractada tot el mes)
- eventual : 4,08 €
c) de 12 a 13 h (nadons sense dinar):
- fixa: 48,19 € (tot el mes)
- eventual: 5,41 €
d) de 13.15 a 15 h (nadons: dormitori sense menjador)
- fixa: 48,19 €
- eventual: 5,41 €
Servei de menjador (utilitzable pels usuaris inscrits en horari complet):
- dinar: 6,92 euros/dia.
Quota diària per ampliació esporàdica de la jornada de tarda: 8 €/jornada
Aquest servei únicament podrà gaudir-se fins a un màxim de quatre jornades
mensuals per cada alumne inscrit al centre.
Article 6. Bonificacions
En el supòsit que assisteixin al centre, en el mateix curs escolar, dos o més
germans, i/o en el supòsit de família nombrosa, s’aplicarà una reducció del 10% sobre les
tarifes de matrícula i mensualitat, excepte en els serveis de menjador i els serveis
extraordinaris. Aquesta reducció s’aplicarà únicament a partir del primer germà que
s’incorpori al centre després de l’inicialment inscrit.
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Article 7. Meritació
La matrícula es meritarà en el moment en què sigui admesa la sol·licitud d’inscripció
del nen o nena a la llar d’infants municipal.
En la resta de casos, es meritarà quan es presti l’activitat, amb independència que el
nen o nena deixi d’assistir de manera temporal a la llar d’infants.
Article 8. Gestió
S’exigirà el dipòsit previ de l’import de la tarifa corresponent a la matrícula i no es
tramitarà fins que s’hagi realitzat el corresponent ingrés.
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l’Ajuntament retornarà
l’import de la quantitat dipositada.
Article 9. Pagament
El pagament de la taxa, en el cas de les tarifes mensuals, s’efectuarà dins els set
dies primers de cada mes, i les tarifes corresponents a prestació de serveis eventuals
després de la prestació del servei.
El pagament es podrà fer efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 10. Infraccions i sancions
Els actes o omissions que es puguin qualificar d’infracció tributària, així com per a la
determinació de les sancions que els correspongui en cada supòsit, s’aplicarà el règim
previst a la Llei general tributària, Llei d’hisendes locals i altres disposicions legals que els
desenvolupin.
Article 11. Vigència
La present Ordenança Fiscal serà d’aplicació a partir del curs escolar 2012/2013 i
seguirà vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació expressa.
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NÚM. 13: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 1
D’acord amb l'establert a l'article 106, en la relació amb els articles 4 b) i 5 e), apartat
c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 6.1,
8.1 a) i b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local a Catalunya, seguint el
que disposen els articles 15 al 19 i els articles 20 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
regula l'aplicació de les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local.
Article 2
Constitueixen el fet imposable d'aquestes taxes la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local, en els següents supòsits:
a) Per l’ocupació de terrenys d’ús públic local, amb caràcter temporal, amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions
anàlogues:
b) Per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a
aparcament exclusiu, parada de vehicles; càrrega i descàrrega de mercaderies i de materials
de la construcció, amb obstrucció del trànsit de vehicles.
c) Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa.
d) Instal·lació de parades de venda, barraques, espectacles, atraccions o recreatius en
terrenys d’ús públic local i el mercat setmanal a la via pública.
e) Rodatge i circulació de vehicles que no estiguin gravats amb l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica.
f) Dipòsit i aparells de distribució de combustible i, en general, qualsevol article o
mercaderia, en terrenys d’ús públic local.
g) Instal·lació d’anuncis que ocupin terrenys de domini públic local.
h) La reserva especial de parades en vies públiques per a serveis discrecionals, taxis,
òmnibus i altres similars, degudament autoritzats per l’Ajuntament per realitzar el servei públic
urbà i amb parada autoritzada.
Article 3
1. Són subjectes passius de les taxes anteriorment indicades les persones físiques o
jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que
gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
conformement a alguns dels supòsits previstos a l’article 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladores de les hisendes locals.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent en el supòsit previst a l’apartat
b) de l’anterior article, el propietari de la finca o local, que podrà repercutir-ho als respectius
beneficiaris.
Article 4.- Quotes o tarifes
Les quotes es fixaran en funció de les tarifes següents:
Epígraf 1: Per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues:
a)- durant el primer mes d’ocupació: 0,50 € per m2/dia d’ocupació.
b)- a partir del segon mes d’ocupació: 0,15 € per m2/dia d’ocupació.
Epígraf 2: Per l’ocupació de la via pública per la càrrega i descarrega de mercaderies i
materials de la construcció que obstrueixin la circulació: 6 €/hora.
Epígraf 3: Per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies: 11 € per cada
metre lineal, amb un mínim de 3 metres.
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Epígraf 4: Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa: 0,12 €, per m2 i dia.
Epígraf 5: Instal·lació de parades de venda, barraques, espectacles, atraccions o recreatius en
terrenys d’ús públic local: 0,12 € per m2 i dia.
Epígraf 6: Rodatge i circulació de vehicles que no estiguin gravats amb l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica: 14 €/any.
Epígraf 7: Dipòsit i aparells de distribució de combustible i, en general, qualsevol article o
mercaderia, en terrenys d’ús públic local: 6,20 € per m2/any.
Epígraf 8: Els titulars de parades de venda fixa del mercat setmanal:
a- per cada metre lineal o fracció: 52 €/any, amb un mínim de 3 ml.
b- per un dia d’ocupació: 1,50 €/ml, amb un mínim de 3 ml.
Epígraf 9: Per la instal·lació de quioscos, parades, mercats, barraques, fires, indústries al
carrer i ambulants i altres instal·lacions anàlogues.
Fira artesana de la Mostra Gastronòmica del Conill:
a) Parades
Fins a 4 metres ..........................................................................................
25,00€
De 4 a 6 metres..........................................................................................
35,00€
De 6 a 8 metres..........................................................................................
45,00€
b) Serveis de bar amb terrassa.......................................................................... 150,00€
Fira de Sant Cebrià:
Ocupació del recinte de la Fira de Sant Cebrià amb aparells infantils, aparells de grans
dimensions, pistes d’autos de xoc, casetes de fira, casetes de tir, tómboles, bars, xurreries,
vendes ambulants i similars:
1r tram: Fins a 50 m² de superfície..................................................... 3,5 €/ m²
2n tram: De 51 m² a 100 m² de superfície............................................2,5 €/ m²
3r tram: De 101 m² endavant ........................................................... 1,5 €/ m²
Epígraf 10: Per l’ús de la Sala de Plens per a la celebracions de casaments civils:
a- En dies festius i dissabtes: 150 €
b- De dilluns a divendres (excepte si és dia festiu): 50 €
Epígraf 11: Per la reserva especial de parades en vies públiques per a serveis discrecionals,
taxis, òmnibus i altres similars, degudament autoritzats per l’Ajuntament per realitzar el servei
públic urbà i amb parada autoritzada, satisfaran anualment i per cada 5 metres lineals de
calçada afectada o fracció: 55,40 €/anuals
Epígraf 12: Per l’ocupació de la via pública o de terrenys d’ús públic local amb la finalitat de
portar-hi a terme classes pràctiques programades per autoescoles (escoles dedicades a
l’aprenentatge per a la conducció de vehicles a motor): 100 €/mes.
Article 5.- Meritació
Les anteriors taxes es meriten quan s'iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, i
s'exigirà el dipòsit previ de l’import total resultant de l’aplicació de les anteriors tarifes.
Pel que fa a les taxes amb un fet imposable que es meriti de forma periòdica, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció al corresponent padró fiscal en el termini dels
trenta dies hàbils següents a la data en què meritin la taxa per primera vegada, tot presentant
la declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota corresponent, la qual es prorratejarà
per trimestres.
Article 5 bis.- Fiances i dipòsits per a la protecció del domini públic
1.- Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa
establerta, estarà obligat al reintegrament del cost total de la reconstrucció o reparació i al
dipòsit previ del seu import.
2.- Per cobrir el cost de reparació o reconstrucció per possibles danys, per
destrucció o deteriorament del domini públic per utilització privativa o aprofitament especial,
el beneficiari estarà obligat a dipositar una fiança per l'import que determinin els serveis
tècnics municipals.
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3.- Aquests dipòsits seran retinguts com a garantia durant un període de 3 mesos, a
comptar de la data de termini de la utilització privativa o l'aprofitament especial fixat en
l’autorització, transcorregut el qual seran retornats si els Serveis Tècnics consideren que els
possibles desperfectes han estat arranjats satisfactòriament. En el supòsit contrari, es
disposarà de l'esmentat dipòsit per reparar-los degudament.
4.- En el supòsit que l'Ajuntament hagi de fer la reposició per incompliment de les
seves obligacions per part dels peticionaris, disposarà de la fiança provisional constituïda i
exigirà al titular de l’autorització la diferència resultant si el cost d'aquella és superior a la
quantitat dipositada.
5.- Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat
igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament sofert.
Article 6
En tot allò no previst en la següent Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança fiscal general.
Article 7
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Disposició transitòria
Per a l’exercici 2020 s’aplicarà una exempció del 100% de la quota següent:
Epígraf 4: Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.
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NÚM. 14: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL DE TELEDISTRIBUCIO PER CABLE
Article 1
D'acord amb l'establert a l'article 106, en la relació amb els articles 4 b) i 5 e), apartat
"C" de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 6.1, 8.1
a) i b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local a Catalunya, seguint el que
disposen els articles 15 al 19 i els articles 20 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es regula
l'aplicació de les taxes per a la prestació del servei municipal de teledistribució per cable.
Article 2
Constitueixen el fet imposable d'aquestes taxes la prestació del servei públic municipal
de teledistribució per cable, que es refereixi al subjecte passiu o l’afecti, quan hagi estat
sol·licitat per aquest quan hagi estat imposat per una disposició reglamentària d’àmbit local o
vingui determinat en el planejament general o parcial per a un sector o àmbit determinat de sòl.
Article 3
Són subjectes passius de les taxes previstes a l'article anterior les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que ocupin o
utilitzin els habitatges i locals ubicats en les zones en què es cobreixi o presti el servei.
Tindran la consideració de substituts del contribuent el propietari de l'immoble gravat, que
podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes als usuaris o beneficiaris del servei.
Article 4 .- Quotes o tarifes
a) Per cada connexió a la xarxa de teledistribució per cable: 86,60 €
b) Drets de manteniment i conservació: 54,20 €
Article 5
Les anteriors taxes es meriten quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de
l'activitat, i s'exigirà el dipòsit previ del seu import total resultant.
Pel que fa a les taxes amb un fet imposable que es meriti de forma periòdica, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció al corresponent padró fiscal en el termini dels
trenta dies hàbils següents a la data en què meritin la taxa per primera vegada, tot presentant
la declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota corresponent, la qual es prorratejarà
per trimestres.
Article 6
En tot allò no previst en la següent Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança fiscal
general.
Article 7
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM. 15: ORDENANÇA REGULADORA DE
LA TAXA
EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS

PER A

USOS

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a l'empara del que
estableixen els art. 15 a 18, i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús excepcional del domini públic local amb
motiu de l'aprofitament especial dels camins d'ús públic municipals previstos a l'article 2n de
l'Ordenança de camins municipals de Vilafant, i que s'entén com un ús comú especial d'acord
amb l'art. 56.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya, atenent a les circumstàncies singulars de perillositat i
intensitat d'ús que aquells comporten.
També constitueix base imposable de la taxa, l'activitat municipal, tècnica i
administrativa que tendeixi a verificar l'adequació dels usos excepcionals sol·licitats a la
normativa aplicable segons els cas, fins a la concessió de l'oportuna autorització.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei general tributària,
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local.
Article 4. Responsables
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la
Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de les tarifes contingudes a l'article
següent.
Article 6. Tarifes
6.1.- Per a concessió d'autoritzacions d'usos excepcionals de camins i vies rurals:
- 6,01 € per vehicle o maquinària autoritzats, amb un mínim de 150,25 €, quan es
tracti de pas de vehicles i maquinària.
- 30,05 € en casos de curses i proves esportives.
6.2.- Per a usos excepcionals de camins i vies rurals:
a) Camions fins a 3.000 kg de càrrega útil: 12,02 € per camió i dia.
b) Camions de més de 3.000 kg i menys de 10.000 kg de càrrega útil: 18,03 € per camió i
dia.
c) Camions de més de 10.000 kg de càrrega útil: 24,04 € camió i dia.
d) Tractors i maquinària fins a 25 cavalls fiscals: 18,03 € per tractor/màquina i dia
e) Tractors i maquinària de més de 25 cavalls fiscals: 24,04 € per tractor/màquina i dia.
f) Remolcs fins a 3.000 kg de càrrega útil: 12,02 € per remolc i dia
e) Remolcs de més de 3.000 kg de càrrega útil: 18,03 € remolc i dia.
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Article 7. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i no es podran reduir del període assenyalat a la tarifa.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, d'acord
amb el previst a l'Ordenança de camins municipals.
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries
que escaiguin.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.
5. Quan es concedeixi la llicència es practicarà una liquidació provisional, d'acord amb
les autoritzacions previstes en la mateixa llicència. Quan finalitzi l'ús excepcional, es
practicarà la liquidació definitiva i es procedirà a les oportunes compensacions, si és el cas.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni transferir-se a
tercers sense la prèvia autorització municipal. Aquest només es podrà concedir en el
cas que hi hagi identitat d'objecte, causa i ús excepcional, i existeixi una cessió
contractual amb el titular inicial que porti implícita l'ús excepcional autoritzat a aquest.
8. Es poden establir convenis amb els subjectes passius que hagin de tributar per
multiplicitat de fets imposables, o per períodes de temps llargs, amb la finalitat de
simplificar els procediments de declaració, obtenció de llicències, liquidació i/o
recaptació de la taxa. En aquest cas, es podrà reduir les tarifes previstes a l’article anterior fins a
un 40 per 100, quan la durada prevista de l’aprofitament especial sigui superior a tres mesos.
9. De conformitat amb el previngui a l'article 24.5 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança es
produïssin desperfectes en els béns del domini públic local, el beneficiari vindrà
obligat, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament
total de les despeses de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament el seu
import. Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual
al valor dels béns destruïts, o l'import del deteriorament dels danyats.
Quan circumstàncies especials així ho aconsellin, es podrà exigir el dipòsit per
avançat, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, dels valor dels béns afectats pels
aprofitaments especials que hom pretengui realitzar.
No es podrà condonar ni totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a
què es refereix el present apartat.
Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s'inicia l'ús privatiu o aprofitament especial, així com quan se
sol·licita l'oportuna llicència, quan el fet imposable és l'activitat tendent a concedir-la.
2. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici de l'esmentat aprofitament.
3. Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
el primer dia de cada període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 9. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d'un any, el període impositiu
coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial s'estengui a més d'un exercici,
el període impositiu comprèn l'any natural.
3. Quan no s'autoritzi la utilització privativa o l'aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s'ha de retornar l'import
satisfet.
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Article 10. Règim de declaracions i d'ingrés
1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació pel procediment d'ingrés en efectiu a la
tresoreria municipal.
2. Per al cas d'autoritzacions de nous aprofitaments, l'obligació de pagament neix en el
moment que se sol·liciti la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la
sol·licitud d'autorització per gaudir de l'aprofitament especial, cal presentar
l'autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l'Ajuntament els elements de la declaració per
tal que el funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per determinar el
deute.
3. Per al cas d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s'ha
de fer en el primer trimestre de cada any
4. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest
cas s'ordenarà el càrrec al compte bancari durant l'última desena del termini de
pagament voluntari.
5.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia hàbil següent al de la seva
presentació. La no presentació d'aquesta determinarà l'obligació de continuar pagant la
taxa.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposà la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.
Article 12. Entrada en vigor
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia següent al de la seva
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació expressa.
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NÚM. 16: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A l’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a l'empara del que
estableixen els art. 15 al 27 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament
estableix la taxa per a llicències de taxis, que s’ha de regir per la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la relació de les
activitats administratives que, en relació amb les llicències d’autotaxis, s’assenyalen a
continuació:
1. Concessió i expedició de llicències
2. Autorització per a la transmissió de llicències
3. Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, bé sigui
aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal
4. Per l’ús i explotació de llicències
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei general
tributària:
1. La persona o entitat a qui s’atorgui la concessió i expedició de la llicència o a favor
de qui s’autoritzi la transmissió de la llicència.
2. El titular de la llicència si el vehicle es substituït o objecte de revisió.
Article 4. Responsables
Es consideraran responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta
Ordenança, les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de
la Llei 58/2003, general tributària.
Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries els
administradores de les societats les persones a què es refereixen els articles 42 i 43 de la
Llei general tributària, en els supòsits que es contemplen en aquests preceptes.
Article 5. Obligació de contribuir i quota tributària
S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què s’iniciï l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte s’ha d’entendre iniciada l’activitat
en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud els serveis municipals enumerats com a
fet imposable a l’article 2 de la present ordenança.
Article 6. Tarifes
La quota tributària es determinarà en funció de la naturalesa o activitat, d’acord amb
la tarifa següent:
1.- Concessió i expedició de llicències:
- Llicències de Classes A o B.......................................
580,00 €
- Llicències de Classe C...............................................
580.00 €
2.- Transmissió de llicències:
- Transmissió inter vivos:
- Llicències de classe A o B ................................
115,00 €
- Llicències de classe C.......................................
115,00 €
- Transmissió mortis causa:
- Primera transmissió a favor d’hereus ...............
65,00 €
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- Ulterior transmissió de llicències A i C ..............
- Substitució de vehicles:
- De llicències de classe A o B ...........................
- De llicències de classe C .................................
3.- Ús i explotació de llicències:
- Per cada llicència, a l’any ................................
4.- Expedició i renovació permís municipal de conductors de taxi..

65,00 €
55.00 €
55,00 €
64.50 €
42,20 €

Article 7. Normes de gestió
1.- La realització de les activitats subjectes a aquesta taxa s’han de portar a terme a
instància de part.
2.- Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe. Una vegada
concedides les llicències i autoritzacions o realitzada qualsevol activitat, es practicarà la
corresponent liquidació, els contribuents de la qual han de procedir a pagar en els terminis
establerts a l’article 62 de la Llei 58/2003, general tributària.
3.- Per a la liquidació de les taxes per l’ús i explotació es formarà una llista o padró
anual que serà aprovada per l’òrgan de gestió i publicada de conformitat amb el que
disposa l’article 101 de la Llei general tributària.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot allò que fa referència a la qualificació d’infraccions i sancions en matèria
tributària es regeixen pel que disposà la Llei general tributària i la normativa que la
desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia següent al de la seva
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la modificació o derogació expressa.
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NÚM. 17: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES
DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1. - 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 2.- Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part
important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els
subministraments d’aigua, gas, electricitat i altres mitjans de comunicació que es prestin,
totalment o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament
especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a
la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’empresa Telefónica de España S.A.U, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no
haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9%
dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del Grup Telefònica estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de comunicacions electròniques
quan no siguin titulars de les instal·lacions.
Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important
del veïnat, com poden ser les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i
altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels serveis
esmentats les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’aquests.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica
quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius
les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments
3. 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.
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Article 4. - 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 als 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, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les
esmentades entitats.
4. Les sancions que escaiguin per les infraccions comeses per les societats i entitats
a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins al
límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
- Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
- Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
- Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu
exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin
realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions
tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari
per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats
que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions
tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.
Article 5. - 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
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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 entitat 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, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte
passiu.
D) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
E) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats
percebudes per aquells serveis de subministrament que hagin de ser utilitzats en aquelles
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del ministeri corresponent, com a matèria
primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim
especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
1. Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
2. 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.
3. Els ingressos financers com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
4. Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
5. 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 a 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 6. - 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
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prestació del subministrament o servei, casos en què escaurà aplicar el prorrateig trimestral,
conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà
als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el
cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en els
moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1
d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha
iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament
especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
Article 7. - Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural al 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. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes
següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament
una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal,
especificant el volum d’ingressos percebuts per cadascun dels grups integrants de la base
imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta ordenança, i els drets d’accés e
interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats per als subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats
en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta
als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix
l’article 5.2 de la present ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació
de l'empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el
resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la Llei general tributària.
Article 8. - Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment a la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat
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dels quals correspon als municipis de la província de Girona que han delegat les seves
facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per ell mateix, i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions
respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 9. - Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança constitueix una infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons
disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que
es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una
infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM. 18: REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 1. Fonament legal
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposa l’article 41 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i l’article 24 de la Llei 8/89, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables a aquest municipi
dels preus públics, segons el que preveuen els articles 41 al 48, ambdós inclosos, de
l'esmentada Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2. Concepte
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfacin per la prestació de serveis o realització d’activitats administratives de competència
municipal, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles d’ésser
realitzades pel sector privat per no implicar intervenció en l’actuació dels particulars o
qualsevol altra manifestació d’autoritat, o bé per no tractar-se de serveis en què estigui
declarada la reserva a favor de l'Ajuntament, segons la normativa vigent.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o
recepció obligatòria.
Article 3. Naixement de l'obligació
1. L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
2. Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti especialment el domini públic en benefici
particular, sense llicència, concessió o autorització, naixerà l’obligació de pagar des del
moment del seu inici, sens perjudici de les sancions que escaiguin.
Article 4. Obligats al pagament
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics els qui utilitzin els
serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics, encara que no hagin demanat la
corresponent concessió, llicència, autorització.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització dels
aprofitaments especials, concessions o prestacions, i és compatible amb la suspensió de la
llicència o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
3. El pagament de preus públics és també compatible amb l’exigència de fiances per
respondre dels danys i perjudicis que es pugin causar al domini públic, segons la normativa
aplicable en cada cas.
Article 6. Quantia dels preus públics
1. L'import dels preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats
haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat
realitzada.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant en el
pressupost les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
Article 7. Incidència de l' IVA
1. En la determinació de la quantia del preu no s’hi inclourà l'impost sobre el valor
afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan escaigui.
2. No estarà subjecte a l'impost sobre el valor afegit el supòsit contemplats en la
Disposició Addicional setena de la Llei 8/1989, de taxes i preus públics, i tots aquells
expressament exclosos per les normes que siguin d’aplicació en cada cas.
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Article 8. Normes de gestió
1. L'Ajuntament pot exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau
real d’utilització del servei o de l’aprofitament i pot, així mateix, fer-ne les comprovacions
oportunes.
2. Quan per causes no imputades a l’obligat al pagament del preu del servei públic, de
l’activitat administrativa o del dret a la utilització del domini públic, aquesta utilització no es porti
a terme, procedirà la devolució de l'import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan o
ens que tingui atribuïda la fixació i modificació, llevat que el Ple disposi una altra cosa.
Article 9. Memòria economicofinancera
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una
memòria economicofinancera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels
costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la
prestació dels serveis o valors de mercat que s’hagin pres com a referència.
Article 10. Competències
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en aquest
terme municipal.
2. El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes de
l’article 7 de la Llei 39/88 en d’altres entitats supramunicipals a les quals hagi estat prèviament
atribuït el servei.
3. Es faculta l'alcalde per exigir el dipòsit previ amb caràcter general per a tots els preus
públics.
Article 11. Vigència dels preus públics
Els preus públics establerts pel Ple seran vigents a partir de l’endemà de la data en què
s'acordi la fixació o modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord expressament es
determini una altra data.
Article 12. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, la Llei reguladora de les hisendes locals,
la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
Disposició final
Aquesta reglamentació entrarà en vigència l'endemà de la seva publicació íntegra en el
BOP i continuarà vigent mentre no se n’aprovi la modificació o derogació.
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ANNEX A LA REGLAMENTACIÓ DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
D’acord amb l'establert a l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com l'establert a
l’article 12 de la Reglamentació dels preus públics municipals, l'Ajuntament en Ple acorda
l’establiment dels preus públics referits a les següents contraprestacions o serveis:
I – Per als serveis de publicitat prestats a través de Ràdio Vilafant.
De dilluns a dissabte, amb radiació de 8.30 a 22 hores, amb falques de fins a 45 segons de
durada, incloent la gravació de les falques per part dels serveis de Ràdio Vilafant:
a) 2 falques diàries
- durant 1 mes : 100 € + IVA
b) 3 falques diàries
- durant 1 mes: 130 € + IVA
c) 4 falques diàries
- durant 1 mes: 170 € + IVA
d) 6 falques diàries:
- durant 1 mes : 210 € + IVA
e) 8 falques diàries:
- durant 1 mes : 260 € + IVA
f) 10 falques diàries
-durant 1 mes : 400 € + IVA
g) 20 falques diàries
- durant 1 mes : 720 euros +IVA
h) Paquet de 500 falques anuals: 1.125,00€
i) Paquet de 1000 falques anuals: 2.130,00€
Bonificacions:
Les noves empreses, comerços i serveis professionals que es domiciliïn a Vilafant
gaudiran d’una bonificació del 30% en les tarifes de publicitat durant el primer any des del
seu establiment.
II- Per a la utilització de la piscina municipal:
a) Preu per als usuaris empadronats a Vilafant:
- Entrada per dia: 4 €
- Entrada menors de 4 a 14 anys (acompanyats d’un adult): 3 €
- L’entrada dels menors fins a 3 anys i de les persones majors de 65 anys i/o amb
invalidesa absoluta serà gratuïta.
- Preu d’abonament per a tota la temporada:
- Per cada adult: 45 €
- Abonament per a famílies (de 1r grau) de fins a 3 membres: 110 €;
per cada membre que excedeixi s’ incrementarà en 10 €
- Per a cada nen de 4 a 14 anys: 35 €
b) Preu per als usuaris no empadronats a Vilafant:
- Entrada per dia: 7 €
- Entrada menors de 4 a 14 anys: 5 €
- L’entrada dels menors fins a 3 anys serà gratuïta.
- Entrada de persones majors de 65 anys i/o amb invalidesa absoluta: 5 €
- Preu d’abonament per a tota la temporada:
- Per cada adult: 85 €
- Abonament per a famílies (de 1r grau) de fins a 3 membres: 195 €;
per cada membre que excedeixi s’ incrementarà en 20 €
- Per a cada nen de 4 a 14 anys: 60 €
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- Per a persones majors de 65 anys i/o invalidesa absoluta: 60 €
c) Preus per a usuaris vinculats a Vilafant (relació de treball o estudi):
- Preu de l’abonament per a tota la temporada: 60 €
- Entrada per als menors inscrits als casals d’estiu de Vilafant, per cada nen/a: 0,40 €
(Únicament s’aplicarà a casals d’estiu organitzats per associacions sense finalitat de
lucre). L’entrada dels monitors que acompanyin grups de nens/es serà gratuïta.
III.- Per a la prestació dels serveis de Casal Municipal d’Estiu (Casalet –P3 a
P5- i Casal Mixt (1r. a 6è.):
- Preu per als nens/es que estiguin empadronats a Vilafant:
Mitja jornada (de 9 a 13 h) ......................70 €/15 dies i 110 €/mes
Mitja jornada (de 15 a 17 h)..................... 50 €/mes
Jornada completa (de 9 a 13 i de 15 a 17 h): 90 €/15 dies i 150 €/mes
- Preu per als nens/es que no estiguin empadronats a Vilafant:
Mitja jornada (de 9 a 13 h) ......................90 €/15 dies i 150 €/mes
Mitja jornada (de 15 a 17 h)..................... 75 €/mes
Jornada completa (de 9 a 13 i de 15 a 17 h): 140 €/15 dies i 190 €/mes
Serveis complementaris del Casal Municipal d’Estiu:
a) Servei de menjador (de 13 a 15 h):
- Preu mensual: 130 €
- Preu quinzena: 65 €
- Preu diari eventual: 7 €
b) Servei d’acollida Bon Dia (de 8 a 9 hores),
- Preu: 18 €/15 dies i 32 €/mes
- Preu diari eventual: 3 €
c) Servei d’acollida de 13 a 14 hores:
- Preu: 18 €/15 dies i 32 €/mes
- Preu diari eventual: 3 €
d) Servei d’acollida de 17 a 18 hores:
- Preu: 18 €/15 dies i 32 €/mes
- Preu diari eventual: 3 €
e) Campus esportiu:
- Preu per als nens/es que estiguin empadronats a Vilafant: 110 €/mes/mitja jornada i
150 €/mes/jornada completa
- Preu per als nens/es que no estiguin empadronats a Vilafant: 150 €/mes/mitja jornada
i 190 €/mes/jornada completa
f) Casal d’anglès:
- Preu per als nens/es que estiguin empadronats a Vilafant: 140 €/mes/mitja jornada i
190 €/mes/jornada completa
- Preu per als nens/es que no estiguin empadronades a Vilafant: 190 €/mes/mitja
jornada i 250 €/mes/jornada completa
g) Casal de joves (mitja jornada):
- Preu per als nens/es que estiguin empadronats a Vilafant: 110 €/mes
- Preu per als nens/es que no estiguin empadronades a Vilafant: 150 €/mes.”
h) Curs d’ajudant de monitor (mitja jornada):
- Preu per als nens/es que estiguin empadronats a Vilafant: 140 €/mes
- Preu per als nens/es que no estiguin empadronades a Vilafant: 190 €/mes.”
Bonificacions:
Tindran dret a la bonificació del 15 per 100 de les quotes del servei, a excepció del
servei de menjador, els nens i nenes que pertanyin a una família que tingui la condició de
família nombrosa. Per a l’aplicació d’aquesta bonificació, caldrà presentar el carnet acreditatiu
de la condició de família nombrosa.
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IV.- Per a la prestació del servei municipal de publicitat a través de la revista
Veïns
- Mòdul normal interior :
50,00 €
- Dos mòduls interiors :
90,00 €
- Mitja plana interior:
180,00 €
- Plana interior sencera:
300,00 €
- Contraportada sencera :
350,00 €
- Disseny/maquetació d’anuncis
30,00 €
A aquest imports se li ha d’ afegir el 18% d’IVA.
V.- Per a la cessió de l’ús d’instal·lacions municipals:
Les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús de la Sala
Polivalent hauran de dipositar a l’Ajuntament de Vilafant, amb caràcter previ a l’exercici de
l’activitat objecte de la cessió, una fiança en garantia de la reposició dels elements de la
instal·lació que puguin ésser malmesos com a conseqüència d’aquesta activitat.
Els imports d’aquesta fiança seran els següents:
Per a l’ús de tres o més jornades setmanals durant el període d’activitats: 150 €/anuals
Per a l’ús inferior a tres jornades setmanals durant el període d’activitats: 75 €/anuals
Per a l’ús esporàdic de la Sala Polivalent: 50 €.
No obstant, si el cost de reposició dels elements malmesos fos superior a l’import de la fiança,
les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús de la sala Polivalent
en respondran per la seva totalitat.
Tarifes:
Per la realització d’activitats als Centres Cívics, Casals de la gent gran, Sala Polivalent i
altres locals públics municipals.
.- Per cada activitat esporàdica : 30,00 €
.- Per cada activitat de caràcter continuat : 100,00 €/mes.
Les activitats de caràcter continuat únicament s’autoritzaran a les entitats i associacions
del municipi.
Els preus públics per cessió de l’ús d’instal·lacions municipals a les entitats i associacions
del municipi s’aplicaran excepte els casos que es regulin per conveni.
Bonificacions :
a) Les entitats i associacions de Vilafant es podran beneficiar d’una bonificació
corresponent al 100 % de les quotes d’activitats esporàdiques i/o continuades, per raó
d’interès públic, excepte quan aquestes activitats tinguin finalitat lucrativa.
b) Les entitats i associacions que no estiguin ubicades a Vilafant, es podran beneficiar
d’una bonificació del 50 % de la quota d’activitat esporàdica per raó d’interès públic, excepte
quan aquesta activitat tingui finalitat lucrativa.
VI.- Per a la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives municipals:
Tarifes:
a) Cessió de l’ús del camp de futbol municipal:
60 €/hora
b) Cessió de l’ús de la pista esportiva municipal d’Els Pins:
22 €/hora
c) Utilització del pavelló municipal d'esports:
Pista lateral............................................................................. 28 €/hora
Pista central............................................................................ 70 €/hora
d) Utilització de l’espai cobert adjacent al pavelló municipal d’esports (Àgora):
30 €/hora
e) Les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús de les
instal·lacions esportives municipals hauran de dipositar a l’Ajuntament de Vilafant, amb
caràcter previ a l’exercici de l’activitat objecte de la cessió, una fiança en garantia de la
reposició dels elements de la instal·lació que puguin ésser malmesos com a conseqüència
d’aquesta activitat.
Els imports d’aquesta fiança seran els següents:
a) Fiança corresponent a la cessió de l’ús del camp de futbol municipal:
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Per a l’ús de tres o més jornades setmanals durant la temporada esportiva: 150 €/anuals
Per a l’ús inferior a tres jornades setmanals durant la temporada esportiva: 75 €/anuals
Per a l’ús esporàdic de la instal·lació: 50 €
b) Fiança corresponent a la cessió de l’ús del pavelló municipal d'esports:
Per a l’ús de tres o més jornades setmanals durant la temporada esportiva: 300 €/anuals
Per a l’ús inferior a tres jornades setmanals durant la temporada esportiva: 150 €/anuals
Per a l’ús esporàdic de la instal·lació: 50 €.
c) Fiança corresponent a la cessió de l’ús de l’espai cobert adjacent al pavelló municipal
d’esports (Àgora):
Per a l’ús de tres o més jornades setmanals durant la temporada esportiva: 200 €/anuals
Per a l’ús inferior a tres jornades setmanals durant la temporada esportiva: 100 €/anuals
Per a l’ús esporàdic de la instal·lació: 50 €.
No obstant, si el cost de reposició dels elements malmesos fos superior a l’import de la
fiança, les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús de les
instal·lacions esportives en respondran per la seva totalitat
Bonificacions :
Podrà bonificar-se fins al 100% de les quotes corresponents a activitats esportives i no
esportives portades a terme pels clubs o altres entitats de Vilafant, per raó d’interès públic,
excepte quan aquestes activitats tinguin finalitat lucrativa.
VII.- Per a la prestació de serveis culturals, educatius i de lleure:
CLASSES DE MÚSICA:
Classes de solfeig:
a. - Una classe col·lectiva setmanal d’1 hora:
Empadronats
12,50 €/mes
No empadronats 14,00 €/mes
b. -Una classe individual setmanal de ¾ d’hora:
Empadronats
41,50 €/mes
No empadronats
45 €/mes
c. - Solfeig d’adults: una classe col·lectiva setmanal d’1 hora:
Empadronats
12,50 €/mes
No empadronats
14,00 €/mes
Classes d’instrument musical o de cant (1/2 hora setmanal individual):
Empadronats
41,50 €/mes
No empadronats
45,00 €/mes
Conjunt instrumental o de cant (1 classe quinzenal col·lectiva d’1 hora):
Empadronats
12,50 €/mes
No empadronats
14,00 €/mes
Matrícula: 60 €/any per alumne o 100 €/any familiar.
Bonificació per a membres de família nombrosa: 50% de reducció en la matrícula (individual
o familiar) per als membres de famílies nombroses de categoria general i 70 % per als
membres de famílies nombroses de categoria especial.
VIII.- Serveis relatius al subministrament domiciliari d’aigua potable:
a) Drets d’escomesa:
Drets de l’escomesa (connexió) a la xarxa d’aigua: 295,00 €
Drets de l’escomesa (connexió) la xarxa de clavegueram :
- per cada habitatge ...............................................................
60,00 €
- per a locals, comerços i indústries ....................................... 150,00 €
b) Drets de contractació: 66,90 €/alta.
Inclou les despeses administratives, la verificació d’instal·lacions, la verificació del
comptador i la comprovació segons la normativa tècnica de la instal·lació on ha d’anar
ubicat el comptador.
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c) Comptadors:
Instal·lació: 39,98 €/unitat
Verificació: segons tarifes del mercat
Venda: segons tarifes del mercat
d) Reconnexió del subministrament: 59,70 €/unitat
e) QUADRES TARIFES FIANCES CONTRACTACIÓ:
S’estableix una fiança, que haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la
contractació del subministrament d’aigua potable, que té per objecte garantir el pagament
de les factures del subministrament per part de l’abonat a la finalització o resolució del
contracte:
Diàmetre del comptador (mm) Fiança per contractació ordinària Fiança per contractació
provisional
De 13 a 20 ..............................................................32,55 € ........................................................... 264,40 €
De 25 a 40 ............................................................264,40 € ............................................................661,05 €
De 50 a 80 ............................................................661,05 € .........................................................1.322,10 €
De més de 80 .......................................................925,50 € .........................................................1.983,15 €

Diàmetre del comptador (mm)
Fiança per contractació d’escomesa d’incendis
Fins a 80 ................................................................661,05 €
De 81 a 150 ...........................................................925,50 €
De més de 150 ...................................................1.322,10 €
Aquests imports els facturarà directament l’empresa subministradora d’aigua potable
f) Preu de les escomeses: Segons pressupost.
g) Drets corresponents al canvi de nom: 66,37 €
h) Despeses generades per devolució bancària o despeses de notificació per correu
certificat: 3 €
Als preus no tarifaris els serà aplicat l’IVA vigent.
IX.- Utilització dels serveis del complex esportiu del pavelló municipal
d’esports
Per a la utilització de les sales de gimnàs i pistes de pàdel (tarifa mensual):
Matrícula: 20 € (IVA inclòs)
Quotes socis:
Adults (més de 16 anys): 30,55 € (sense IVA)
Gent gran (a partir de 65 anys): 24,42 € (sense IVA)
Menors de 16 i majors de 5 anys: 24,42 € (sense IVA)
Família nombrosa:
Reducció del 5% de la quota al primer membre de la unitat familiar
Reducció del 10% de la quota al segon membre de la unitat familiar
Reducció del 15% de la quota al tercer membre de la unitat familiar
Quotes no socis:
Entrada puntual adults (+16 anys): 6,58 € (sense IVA)
Entrada puntual majors de 65 anys i menors de 16 anys i majors de 5 anys: 3,31 € (sense
IVA).
X.- Per a la utilització del transport col·lectiu de persones amb autobús
(Transport urbà)
1.- Bitllet ordinari ...............................................................................1,30 €/bitllet
2. Abonament ordinari de deu viatges ..............................................8,05 €/abonament
3. Abonament ordinari mensual, vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30
dies consecutius des de la seva primera validació (T-MENSUAL)..38,00 €/abonament
4. Abonament especial trimestral escolar, per a escolars menors de 18 anys
amb residència fora del municipi de Vilafant i vàlid per fer un nombre il·limitat
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de viatges durant un trimestre escolar (T-TRIMESTRAL) ..............54,35 €/abonament
5. Per als usuaris del servei empadronats al terme municipal de Vilafant que siguin majors
de 65 anys, pensionistes per jubilació, pensionistes per invalidesa permanent, pensionistes
de viduïtat i orfenesa, perceptors d’una pensió no contributiva (PNC), perceptors del subsidi
d’atur per a treballadors major de 52 anys, disminuïts físics o psíquics que superin el 65 %
de disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin un grau de disminució
no inferior al 33 % i reconeguda la mobilitat reduïda així com els seus acompanyants (TSOCIAL) .................................2,00 €/abonament 10 viatges
6. Per als usuaris del servei fins als 18 anys d’edat, empadronats al terme municipal de
Vilafant (T-MENORS) .......................................................................0,00 €
7. Per als usuaris amb escassa capacitat econòmica, el seu atorgament se subjectarà a la
valoració prèvia d’aquesta circumstància per part dels serveis socials de l’Ajuntament de
Vilafant .............................................................................................0,00 €
8. Confecció/expedició i renovació de la targeta social .................16,75 €
9. Fiança per la utilització de la targeta social (sense IVA) .................4,15 € (sense IVA)
10. Per a tot l’alumnat empadronat a Vilafant matriculat en estudis regulats i oficials fins a
25 anys (T-ESTUDIANT) .................................................................0,00 €
11. Per als acompanyants dels menors fins a 7 anys (T-ACOMPANYANT) .......0,00 €.
12. Servei de transport portat a terme per l’empresa TEISA:
Abonament ordinari de trenta viatges ............................................................... 6,00€
Confecció/expedició i renovació de la targeta...............................................2,50€
XI.- Per la utilització de la torre de comunicació de la zona d’Els Pins
Per l’ús autoritzat de la torre de comunicació de la zona d’Els Pins, de titularitat
municipal, seran satisfets els següents imports per part dels operadors de serveis de
telecomunicacions o similars:
1.- Per l’ús de la sala multioperador de la torre: 1.000 € anuals per cada bastidor o
armari instal·lat per l’operador autoritzat.
2.- Per a l’allotjament de les antenes dels operadors autoritzats: 200 € anuals per
cada antena.
Disposició final
Aquest annex entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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