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******************************************************************
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
******************************************************************
TITOL PRELIMINAR
CAPITOL 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.
3. El seu contingut obvia aquells elements prou definits i concretats en la legislació de Règim Local
i Fiscal en general i se centra en els extrems propis de la gestió, inspecció i recaptació a
l'Ajuntament.
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 E9- les següents normes:
a) La Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i del R.D.Leg. 2/2004
de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals, i disposicions que les desenvolupen.
b) La Llei General Tributària, de 28 de desembre de 1.963, en la seva redacció vigent, de la
qual són supletòries la Llei General Pressupostària i la Llei de Procediment Administratiu.
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 ella.
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, en especial:
El Reglament General de Recaptació R.D.1684/1990 de 20 de desembre que s'ha d'entendre
completat per la Instrucció General de Recaptació i Comptabilitat, l'Estatut Orgànic de la Funció
Recaptatòria, i Reglament General de la Inspecció de Tributs R.D.939 / 1.986 de 25 d'abril.
Article 3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ
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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.
3. En tot cas, tant els tributs com els preus públics es consideraran vigents mentre no es produeixi
acord de derogació o modificació expressa.
Article 4.- BENEFICIS FISCALS
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'interpretaran en sentit restrictiu.
2. Les exempcions, bonificacions i reduccions per raons subjectives són intransferibles, cas de
canvi de titularitat de l'objecte de gravamen.
CAPITOL II.- SUBJECTES PASSIUS
Article 5.- SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT
1. Les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d'una exacció ho seran per algun
d'aquests conceptes:
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o substitut.
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de béns afectes
per la Llei al pagament del deute tributari.
2. Els obligats davant de l'Administració Municipal per deutes tributaris respondran del pagament
d'aquests amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció de les limitacions establertes per la
Llei.
3. Els obligats per un deute tributari tindran responsabilitat solidària, a excepció de precepte exprés
en contra de la Llei.
Article 6.- OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU
El subjecte passiu és obligat a:
1er.- Pagar el deute tributari.
2on.- Formular tantes obligacions, declaracions i comunicacions com s'exigeixin per cada tribut.
3er.- 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.
4rt.- Facilitar la pràctica d'inspeccions i comprovacions.
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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 degut al
responsable de les obligacions que per qualsevol concepte li imposi l'Ordenança de l'exacció, es
notificarà a l'interessat la declaració de responsabilitat subsidiària i se'l requerirà perquè en el
termini de vuit dies satisfaci l'ingrés del descobert, l’interès de demora, els recàrrecs i les despeses,
amb l'advertiment que si no ho acompleix, li serà exigit per via d'apressament.
Article 8.- RESPONSABLES SOLIDARIS
1. Ultra els casos previstos en la Llei, l'aval implicarà obligació solidària.
2. La solidaritat en el pagament d'una obligació tributària autoritza l'Administració per exercir
íntegrament la seva acció contra qualsevol de les persones obligades.
3. La solidaritat arriba tant a la quota com a la resta dels conceptes que integren el deute tributari i,
si s'escau, a les dependents del procediment d'apressament.
4. El deutor solidari només podrà utilitzar les exempcions que es derivin de la naturalesa de
l'obligació i les que siguin personals. De les que personalment corresponguin a d'altres, només
podrà servir-se'n en la part del deute de que aquests fossin responsables.
Article 9.- SUCCESSORS DEL DEUTE TRIBUTARI
1. Els adquirents de béns afectes al deute tributari i els successors en l'exercici d'explotacions o
activitats econòmiques respondran d'aquests, sense perjudici d'allò que disposa el num.2 de l'article
7è. d'aquesta Ordenança, per derivació legal de l'acció tributària.
2. Quan els subjectes passius incursos en multa morin abans que fos liquidada la sanció mitjançant
acte administratiu ferm, els
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seus hereus o successors quedaran exonerats de l'esmentada responsabilitat sense perjudici de la
sanció que se'ls pugui imposar, per la seva pròpia responsabilitat, quan no presentin els documents
necessaris per a la liquidació o no satisfacin el pagament dintre dels quinze dies següents al
requeriment que, amb tal objecte, els adreci l'Administració.
3. La responsabilitat de l'adquirent per actes "intervivos" no eximeix el transmissor de l'obligació de
pagament.
Article 10.- REPRESENTANTS
1. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual s'entendran les
successives actuacions administratives, si no es fa manifestació en contra.
2. Per interposar reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies, i renunciar a drets en nom d'un
subjecte passiu, haurà d'acreditar-se la representació amb poder bastant, mitjançant document
públic o privat amb firma legítima 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 d'estimarà
subsistent l'últim domicili consignat per aquells, en qualsevol document de naturalesa tributària,
mentre que no donin coneixement d'altre domicili a l'Ajuntament o aquest no ho rectifiqui
mitjançant la comprovació pertinent.
2. Per als empadronats en el municipi el seu domicili serà el que figura en el Padró. Els subjectes
passius que visquin fora del municipi hauran de declarar un domicili per notificacions en el terme
municipal, i, si no ho han fet, s'entén que és vàlida la notificació feta a qualsevol dels seus
establiments, finques o lloc on s'hagi produït el fet imposable.
Article 12.- RESIDENCIA
1. Els subjecte passius que resideixen a l'estranger durant més de sis mesos de cada any natural
vindran obligats a designar un representant amb domicili en el municipi.
2. Les persones jurídiques residents a l'estranger que desenvolupin activitats en el municipi tindran
el seu domicili fiscal en el lloc en què radiqui l'efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus
negocis.
TITOL 1er. GESTIÓ
Article 13.- EL FET IMPOSABLE
Constituirà el fet imposable algun dels següents supòsits:
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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 d'autoritat, o bé quan es tracti
de serveis públics en que estigui declarada la reserva en favor de les Entitats Locals de
conformitat amb la normativa establerta.
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 de serveis públics, de caràcter local, per
les Entitats respectives.
3. En els impostos, l'específic que expressament prevegi cada Ordenança Fiscal, o la norma en què
es fonamenta.
4. En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que es 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 que 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 no impliquen una intervenció en l'actuació dels
particulars cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels quals
s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la normativa vigent.
Article 14.- NAIXEMENT DE L'OBLIGACIO DE CONTRIBUIR
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l'Ajuntament a liquidar i/o
l'obligació tributària.
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i
tarifes, l'obligació de contribuir renaixerà a cada inici del període següent.
Article 15.- DETERMINACIO DE LES BASES IMPOSABLES
1. Cada ordenança establirà la forma de determinació de les bases imposables dintre dels següents
règims:
a) Estimació directe.
b) Estimació objectiva.
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2. Quan la mesura de les bases sigui fraccionària, es computarà la unitat sencera superior.
3. Les bases computables en mesures de superfície s'entendran referides a les dimensions del sòl o
de la projecció sobre aquest.
Article 16.- TARIFES
1. Les Ordenances assenyalaran les diverses tarifes aplicables. Quan la seva complexitat aconselli,
podran dividir-se en epígrafs, conceptes, classes i 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 i grups als efectes d'aplicació i cobrament de les exaccions municipals.
3. La classificació de les vies públiques correspon a la Comissió Municipal del 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 s'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 TRIBUTARIES
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 liquidatori s'expressarà l'Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l'epígraf i el
concepte de què es tracti i elements integrants de la liquidació.
4. L'Alcaldia disposarà les taxes en les quals s'ha d'aplicar el dipòsit previ.
Les liquidacions de taxes i les corresponents a l'aplicació de preus públics sol·licitats pels
administrats implicaran, en principi, dipòsit previ del seu import provisional, requisit sense el qual
no prosperarà cap petició.
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Article 19.- DECLARACIONS
1. L'Administració Municipal pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin necessàries
per la liquidació d'un tribut o per la seva comprovació.
2. Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal, tindran efectes
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 impositius.
3. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, seran comprovades per la inspecció,
i, si aquesta dóna al seu informe favorable tindran efectes a partir del període següent al que foren
presentades.
4. En les autoliquidacions per l'Impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys i en l'Impost sobre
construccions, Instal·lacions i Obres, se sol·licitarà amb caràcter general l'últim rebut de la
Contribució Territorial Urbana.
Article 20.- PADRONS, MATRICULES I REGISTRES
1. Seran objecte de padrons els tributs en què, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat del fet
imposable.
2. Contingut: Hauran de contenir, ultra les dades específiques que cada un d'ells requereix segons
les característiques de l'exacció:
a) Nom, cognoms i domicili, DNI o NIF del subjecte passiu.
b) Objecte de l'exacció.
c) Bases imposables i liquidables.
d) Tipus de gravamen.
e) Quota assignada.
f) Deute tributari.
3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons corresponents i se
sotmetran a l'aprovació de l'Alcalde, o de la Comissió de Govern si ho té delegat.
En l'acord d'aprovació es fixarà l'inici dels terminis de pagament en període voluntari. En cap cas
serà inferior a dos mesos.
4. Una vegada aprovat el padró s'exposarà al públic durant quinze dies per al seu examen i les
reclamacions per part dels interessats, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis.
5. L'exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes propis de la
notificació.
Article 21. LIQUIDACIONS INDIVIDUALITZADES
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Aquestes seran proposades per l'Oficina gestora corresponent i es practicaran pel negociat de
Rendes i exaccions, un cop aprovades seran carregades al tresorer el qual es notificarà a efectes de
cobrament.
Article 22. AUTOLIQUIDACIONS
1. El sistema d'autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesti com a
conseqüència d'una declaració obligatòria del subjecte passiu indicadora de l'existència d'un supòsit
de fet que determina l'obligació de contribuir.
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a practicar la liquidació, s'efectuarà l'ingrés corresponent que tindrà el caràcter
de liquidació provisional, subjecta a comprovació.
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 Vehicles de Tracció Mecànica i en l'Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres. Hauran d'efectuar-se les dites autoliquidacions en els terminis establerts en
les Ordenances Fiscals específiques de cada tribut.
3. Les autoliquidacions efectuades fora de l'esmentat termini comportaran l'aplicació del recàrrec de
pròrroga del 10% d'acord amb l'article 81 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 ingrés realitzat sense requeriment previ i fora del termini comportarà l'abonament de l’interès
de demora legal vigent, a comptar des del dia següent al 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 la liquidació del tribut.
Article 23. DIPOSIT PREVI
1. D'acord amb el que disposa l'article 27 del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, l'Alcalde podrà exigir
el dipòsit previ per a totes les taxes establertes ja sigui per la prestació d'un servei o per l'exercici
d'una activitat, a excepció de què 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 de què es tracti es dirigirà a l'oficina
de Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en aplicació de l'Ordenança
respectiva correspongui, i procedirà a la liquidació i el pagament de la quantitat resultant, que tindrà
el caràcter de pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la sol·licitud.
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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 aparcebiment que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo,
les peticions es consideraran no presentades i seran arxivades.
3. En el document cobratori que facilitarà l'administració, s'expressarà l'Ordenança Fiscal aplicada,
la tarifa, l'epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació. A aquests
efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles dades materials o jurídiques necessàries per a
procedir al càlcul i determinació de la quota que en cada cas resulti d'aplicar la taxa respectiva; tot
això, sense perjudici de la comprovació per part de l'administració de tot document liquidatori. Se'n
lliurarà una còpia a l'interessat, degudament autenticada, com a justificant de pagament i una altra
s'adjuntarà a la sol.licitud i formarà part de l'expedient.
4. L'oficina competent tramitarà la sol.licitud i proposarà la liquidació definitiva de la taxa i
determinarà, si s'escau:
a) La procedència d'una liquidació complementària, que es tramitarà com a ingrés directe.
b) La procedència de devolució per ingrés indegut.
c) La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ.
5. L’Òrgan competent resoldrà simultàniament l'acord de la 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 presentats formalment amb anterioritat a la concessió o
atorgament de l'autorització o la llicència acreditarà el 20 % de la quota i conseqüentment, es
retornarà d'ofici la part sobrant satisfeta.
No obstant això, la taxa restant, per formació de l'expedient, s'haurà d'abonar independentment en
la seva totalitat.
Article 24. DEVOLUCIO 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 de
la qual s'acrediti la quantitat a retornar, i ho notificarà a la Intervenció, junt 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, comptabilitzant-lo com a minoraria del concepte d'ingrés del pressupost de
l'exercici concret, sempre que existeixi recaptació suficient.
3. Quan es tracti de devolució de tributs suprimits l'Alcalde-President, com a ordenador de
pagament, podrà disposar que la devolució s'efectuï amb càrrec al Pressupost de despeses, si
existeix consignació adequada i suficient, i, en cas contrari, s'iniciarà l'expedient per l'obtenció d'un
suplement de crèdit extraordinari.
Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

11

Article 25. BAIXES JUSTIFICADES
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, procedís l’anul·lació
per qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors, les oficines gestores trametran els
expedients oportuns per procedir a la baixa dels valors.
2. L'Oficina de Rendes i Exaccions, quan hagi rebut la còpia dels expedients tramitats per les
Oficines Gestores, cursarà la relació de baixes rebudes a la Tresoreria a l'objecte que aquesta
oficina complimenti la factura de data escaient procedeixi a la inutilització dels valors i
posteriorment ho trameti a les Oficines gestores per a la seva justificació en els expedients
corresponents.
3. Si el recaptador constata l'existència de rebuts improcedents a les llistes cobratòries, perquè
corresponguin a expedients d'insolvència ja tramitats o per altres motius, ho farà avinent a la
Tresoreria dintre del període voluntari de cobrament per tal de promoure la baixa, prèviament a
l'expedient oportú en que es justifiqui la improcedència.
Article 26. DELEGACIÓ DE LA GESTIO TRIBUTARIA
1. D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 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.
TITOL 2on. INPECCIO TRIBUTARIA
Article 27. INSPECCIÓ MUNICIPAL
Constitueixen la inspecció tributària d'aquest Ajuntament els òrgans de l'Administració Municipal,
o d'altre ens supramunicipal al qual s'hagi delegat aquesta facultat, que tenen encomanada la funció
de comprovar la situació tributària dels distints subjectes passius i altres obligats tributaris amb la
finalitat de verificar el compliment exacte de les seves obligacions i deures vers la Hisenda Pública
municipal, procedint, si s'escau, a la regularització corresponent.
Article 28. FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ
Correspon a la Inspecció tributària municipal:
a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que ignori l'Administració
municipal.
b) La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l'anàlisi i avaluació
d'aquestes en els seus distints règims de determinació o estimació , i comprovació de les
declaracions o de les declaracions - liquidacions, per a determinar la seva veracitat i la
correcta aplicació de les normes, establint l'import dels deutes tributaris corresponents.
c) Comprovar l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracionsdocuments d'ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i
investigació.
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e) Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels altres Òrgans de l'Administració
municipal, aquelles actuacions inquisitives o d'informació que s'hagin d'efectuar prop dels
particulars
o d'altres organismes que directament o indirectament condueixin a
l'aplicació dels tributs.
f) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes
fiscals vigents en aquest municipi i de l'abast dels drets i obligacions que se'n deriven.
g) Les altres funcions que, d'acord amb el que estableix la
encomanin.

legislació aplicable, se li

Article 29. 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
30.
LIQUIDACIONS TRIBUTARIES DERIVADES DE LES ACTES
D'INSPECCIÓ.
1. Correspondrà a l’Òrgan municipal competent dictar els actes administratius de liquidació
tributària que procedeixin com a conseqüència de les actuacions de la inspecció.
2. Els recursos de reposició que procedeixin, es presentaran davant l’Òrgan que ha dictat l'acte, de
conformitat amb el que disposa l'article 14.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 31. 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 32. ENTRADA I RECONEIXEMENT DE FINQUES.
Correspondrà a l'Alcalde o President de l'ens supramunicipal delegat expedir i signar
l'autorització escrita a què es refereix l'apartat 2 de l'article 39 del Reglament General d'Inspecció
Tributària.
Article 33. PLANS D'INSPECCIÓ
1. L'Ajuntament, dins l'àmbit de les seves competències, o, si s'escau, l'ens supramunicipal delegat,
podrà planificar la inspecció tributària d'aquest municipi, sens perjudici de les fórmules de
col·laboració que, de conformitat amb la normativa vigent, puguin establir-se amb l'Administració
de l'Estat, de la Generalitat o d'altres Administracions Tributàries.
2. Correspondrà a l’Òrgan competent en matèria de gestió tributària l'aprovació dels plans
municipals d'inspecció i d'altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se.
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Article 34. REMISSIO 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.
TITOL 3er.- RECAPTACIÓ
CAPITOL I - NORMES GENERALS
Article 35. DISPOSICIO GENERAL
1. La gestió Recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa encaminada a la
realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l'Ajuntament i dels seus
Organismes Autònoms.
2. Tota liquidació reglamentàriament notificada al subjecte passiu constitueix l'obligació de satisfer
el deute tributari.
Article 36. REGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA
1. La recaptació municipal es regirà:
a) Per la Llei General Tributària i altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com
per les disposicions dictades pel seu desenvolupament.
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic.
c) Pel present Capítol d'aquesta Ordenança General.
2. En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament General de Recaptació.
Article 37. PERIODES DE RECAPTACIÓ
1. La recaptació es realitzarà en:
a) Període voluntari.
b) Període executiu.
2. l’Alcaldia-Presidència o òrgan en qui delegui establirà anualment el calendari de cobrament en
via voluntària de les diverses exaccions periòdiques.
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 38. ATRIBUCIONS
1. La facultat Recaptatòria, tant en període voluntari com en executiu, s'atribueix als Òrgans
competents de l'Administració municipal, sens perjudici de les delegacions que l'Ajuntament pugui
efectuar al Consell Comarcal o a la Diputació provincial o a un altre ens supramunicipal.
2. Correspon a l'Alcalde o Tinent d'Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la recaptació
municipal.
3. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris, en els termes
establerts en l'article 5è., apartat 3, del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
4. Cas de delegació de la facultat Recaptatòria en un altre ens supramunicipal, les competències
abans esmentades s'atribuirien exclusivament als Òrgans corresponents de l'ens delegat, dins els
límits i amb els termes de la delegació.
5. Prèvia sol.licitud del President de la corporació, les actuacions que hagin d'efectuar-se fora del
territori del respectiu en local en relació a la recaptació, seran practicades pels Òrgans competents
de la Generalitat, quan hagin de realitzar-se fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.
6. El President de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives protecció i auxili
quan ho consideri necessari, pel normal exercici de les facultats recaptatòries.
CAPITOL II.- MITJANS DE PAGAMENT
Article 39. FORMES DE PAGAMENT
1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s'haurà de realitzar en efectiu.
2. 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 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; elegit un dels admesos,
l'import d'aquest ha de correspondre al total del deute.
Article 40. 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.
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2. Els xecs hauran de ser nominatius i creuats a favor de l'ens recaptatori.
Article 41. TRANSFERENCIA ENTITATS FINANCERES
Com a sistema de regular d'ingrés a la Hisenda Municipal els contribuents podran utilitzar les
transferències bancàries, la modalitat de les quals s'ajustarà a les següents condicions:
a) En els casos de declaracions-liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés
immediat, o en les liquidacions degudament notificades al contribuent i per l'import total
del deute.
b) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els Bancs, les Caixes
d'Estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent, pel
seu abonament al compte corrent que assenyali l’Administració Recaptatòria.
c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però haurà
d'expressar-se el concepte o conceptes concrets als quals l'ingrés correspongui.
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
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 que siguin abonats en el compte a que 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 que es refereix l'apartat d) tornarà al contribuent la declaració amb la
diligència de pagament o l'exemplar de la notificació amb el document acreditatiu del seu
pagament, en el que s'hi farà constar que s'ha realitzat per transferència bancària.
g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principi
del deute, no queda eximit el recàrrec, les sancions i els interessos en que hagi pogut
incórrer; l'import es considerarà a compte del total a ingressar i es continuarà el
procediment executiu per la quantitat que resti pendent.
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 ocasiona el servei de
transferència, o les seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius contribuents.
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Article 42.- DOMICILIACIO BANCARIA
1. Per a una millor gestió Recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, aquests podran
domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d'Entitats Bancàries.
2. Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions:
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s'escau, per la persona
que voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa obligada al
pagament.
b) Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la
domiciliació bancària i l'òrgan recaptatori formularà el càrrec sense perjudici de tercers.
c) S'hauran de formalitzar en imprès establert per l'òrgan recaptador, en el qual
constarà, com a mínim, la identificació dels autoritzants, el número de compte
corrent o llibreta d'estalvis i el banc o caixa d'estalvis contra el qual autoritza
carregar el deute o deutes.
d) La domiciliació bancària s'adreçarà a l'entitat financera autoritzada segons el punt
anterior i a l'òrgan recaptatori corresponent.
3. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o 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
recaptatori i a l'entitat bancària.
5. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d'estalvis en què s'hagin domiciliat no podrà
efectuar-se amb una antelació superior a 30 dies de la data en què finalitzi el període d'ingrés
voluntari.
Article 43.- 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 transmetre a
l'Administració Recaptatòria la documentació a que es refereix l'article d) anterior.
3. Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots els efectes realitzats en la data en què el
gir s'ha imposat.
CAPITOL 3er.- ELS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT
Article 44.- JUSTIFICANTS DE PAGAMENT
1. El que pagui un deute municipal tindrà dret a que se li lliuri un justificant del pagament realitzat.
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2. Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que determina el
Reglament General de recaptació vigent, sense perjudici que, l'Administració municipal, dins
l'àmbit de les seves competències, pugui establir-ne d'altres.
CAPITOL 4art.- GARANTIES DEL PAGAMENT
Article 45.- GARANTIES DEL PAGAMENT
1. Els crèdits a favor de la Hisenda Municipal estan garantits en la forma que es determina en la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei General Pressupostària, la Llei General Tributària,
el Reguladora General de Recaptació i les altres normes aplicables.
CAPITOL 5è.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT.
Article 46. 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.
3. En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per atorgar
ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l'Ajuntament,
llevat que en l'acord de delegació es disposi expressament una altra cosa.
Article 47. COMPETÈNCIES
1. Correspon a l'Alcalde atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes municipals, dins el
mateix exercici econòmic en que 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 48. 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.legi i justifiqui la
impossibilitat de prestar-la.
CAPITOL 6è. ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DELS DEUTES
Article 49. COMPENSACIÓ
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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.
CAPITOL 7è. RECAPTACIÓ EN PERIODE VOLUNTARI
Article 50. FORMES D'INGRÉS EN VOLUNTARIA
Les formes d'ingrés en període voluntari poden ser:
a) Ingrés directe.
b) Ingrés periòdic per rebut.
Article 51. INGRÉS DIRECTE
1. Són els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada, poden ser:
a) Ingrés a compte per dipòsit previ.
b) Per ingrés simultani a la declaració-liquidació.
c) Per ingrés simultani a l'inici de la prestació d'un servei o a la realització d'una activitat.
d) Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada.
2. El dipòsit previ tindrà el caràcter de la compte de la liquidació practicada per l'oficina gestora.
3. Tanmateix, quan una agrupació de contribuents hagi sol·licitat de l'Ajuntament el règim de
conveni, l'ingrés de les quotes previstes a les Ordenances municipals respectives seran a compte de
la quota que es fixi en l'aprovació del conveni, i, subsistirà en l'obligació de presentar declaració, i,
si s'escau, l'ingrés dintre dels terminis assenyalats.
4. El cobrament per ingrés simultani es farà quan així ho disposi expressament l'ordenança
reguladora del tribut o la reglamentació objecte del deute.
Article 52. 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 notificació fins el
dia 5 del mes següent o, si aquest és festiu, fins l'immediat hàbil posterior.
b) Les notificacions entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la notificació
fins el dia 20 del mes següent o immediat hàbil posterior.
Article 53.- INGRÉS PERIODIC PER REBUT
1. Els deutes que es meriten, periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que l'Ordenança Fiscal
corresponent disposi una altra cosa.
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2. Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de conformitat amb el que preveu l'article 20
de la present Ordenança.
3. Es publicaran els edictes corresponents en el B.O.P. i s'exposaran en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i, si s'escau, en l'ens supramunicipal delegat que tindran els efectes de notificació
col.lectiva. Tanmateix, podran divulgar-se pels mitjans de comunicació que es considerin 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 s'escau, les
costes que produeixin.
5. En tot cas, la notificació col.lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions individuals.
Article 54.- TERMINIS D'INGRÉS PERIODIC PER REBUT
1. Correspon a l'Alcaldia o òrgan a que delegui, previ informe de la Tresoreria municipal, fixar
anualment el calendari del contribuent en el qual es determinaran tots els terminis d'ingrés períodic
per rebut.
2. En defecte de l'anterior resolució, regiran els següents terminis:
a) Primer període de cobrament:
Del 15 de març al 15 de maig o immediat hàbil posterior.
S'inclouran totes les exaccions periòdiques tributàries
s'esmenten en el
següent període.

i no tributàries llevat les que

b) Segon període de cobrament:
Del 16 de setembre al 15 de novembre o immediat hàbil posterior.
S'inclourà l'Impost sobre Béns Immobles i l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Article 55. CONSEQÜENCIES DEL NO PAGAMENT EN PERIODE VOLUNTARI
Tots els deutes pendents una vegada finalitzat el període voluntari, incorreran de forma
automàtica en el recàrrec de constrenyiment del 20% 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 % legalment
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establert, endemés de l'obligació del deutor d'assumir els costos que es derivin del procediment
executiu.
CAPITOL 8è.- RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT
Article 56.- FACULTAT D'UTILITZAR LA VIA DE CONSTRENYIMENT
L'Administració municipal o, si s'escau, l'Administració supramunicipal delegada, tindrà
plena capacitat per utilitzar la via administrativa dels deutes de dret públic a favor dels ens locals,
ostentarà les prerrogatives establertes legalment per la Hisenda de l'Estat i actuarà de conformitat
amb els procediments administratius corresponents.
Article 57.- TITOLS PER L'EXECUCIO
1. Tindran el caràcter de títols acreditatius del crèdit, als efectes de despatxar l'execució per la via
administrativa de constrenyiment:
a) Les certificacions de descobert individuals o col·lectives, pels deutes d'ingrés directe
vençuts i pendents de cobrament.
b) Les certificacions de descobert col·lectives o relacions certificades de deutors, pels
deutes d'ingrés periòdic per rebut, que hagin quedat pendents de cobrament una vegada finalitzat
el període voluntari.
2. Els esmentats títols contindran les dades que determina el Reglament General de
Recaptació i tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els
béns i drets dels deutors.
Article 58.- EXPEDICIO DE TITOLS
1. Finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari, s'expediran els títols que 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 directe pendents.
3. Correspon a la Recaptació municipal o, a la supra-municipal delegada, expedir les certificacions
de descobert o relacions certificades de deutors dels deutes d'ingrés periòdic per rebut pendents.
Article 59.- PROVIDENCIA DE CONSTRENYIMENT
1. La providència de constrenyiment inicia l'execució contra el patrimoni del deutor en virtut dels
títols a què es refereixen els articles anteriors.
2. L'òrgan competent per a dictar-les és la Tresoreria de l'ens que hagi assumit les facultats de
recaptació.
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3. La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, d'acord amb el que estableix el
reglament General de recaptació o les normes que els substitueixin o el complementin.
Article 60.- TERMINI D'INGRÉS EN EXECUTIVA
1. El termini d'ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de constrenyiment
seran els següents:
a) Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mateix mes o, si
aquest és festiu, fins l'immediat hàbil posterior.
b) Les notificacions entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent, o
immediat hàbil posterior.
Article 61.- CALCUL DE RECARREC, 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, junt amb l'import del principal, formaran part del deute.
Article 62.- PROVIDENCIA D'EMBARGAMENT
Transcorregut el termini assenyalat en l'article 60, sense haver-se efectuat l'ingrés requerit,
el Recaptador municipal, o de l'ens supramuniciapl 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 63.- EMBARGAMENT DE BENS
Per a l'execució de l'embargament de béns i drets dels deutors se seguirà l'ordre i el
procediment que estableix el Reglament General de Recaptació o, si s'escau, les normes que el
substitueixin o el complementin.
Article 64.- ALIENACIO DELS BENS 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 65.- AIXECAMENT DE L'EMBARGAMENT DE BENS
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.
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2. Tanmateix cobert l'import total del deute amb el producte de l'adjudicació de béns efectuada, si
s'escau, s'aixecarà l'embargament dels altres béns no alineats i es procedirà a posar a disposició del
deutor el saldo que resulti al seu favor.
CAPITOL 9è.- CREDITS INCOBRABLES
Article 66.- 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 de crèdit, sens perjudici de
les accions que pugui exercir l'Ajuntament, de conformitat amb les normes que siguin d'aplicació.
Article 67.- DECLARACIÓ DE CREDIT 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 tinguin 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.
CAPITOL 10è.- FINALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT
Article 68.- 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 declarà finalitzat i restarà ultimat l'expedient.
2. Quan l'import obtingut sigui insuficient s'aplicarà el que disposa el Reglament General de
Recaptació.
INTERPRETACIÓ
l’Alcaldia-Presidència resoldrà, en el seu cas, els dubtes d'interpretació que es plantegin en
l'aplicació d'aquesta ordenança i derivats per l'harmonització amb d'altres disposicions concurrents.
DISPOSICIO ADICIONAL
1. De conformitat amb el que disposen els articles 7 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
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llurs facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i revisió, sense perjudici de les delegacions
i altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb d'altres administracions públiques.
2. Correspon el Ple adoptar l'acord de delegació, que haurà de fixar l'abast i contingut d'aquesta.
3. Per l'exercici de les facultats delegades haurà d'ajustar-se als procediments, tràmits i mesures en
general jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributàries 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 demés de les
normes reglamentàries que siguin d'aplicació.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigència el dia 1 de gener de 1.990 i continuarà vigent mentre no
s'aprovi la seva modificació o derogació.
St. Joan les Fonts, a 31 de desembre de 2001
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactat actual modificat, que consta de 68 articles, fou aprovada
inicialment pel Ple el dia 7 de novembre de 2001: exposada al públic, mitjançant edicte que es va
insertar en el B.O.P. núm.222 de 20 de novembre de 2001, i en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament;
Vist i Plau
L'Alcalde

Ho

certifico:
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM.2
******************************************
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
******************************************
CAPITOL I.- FONAMENT LEGAL
Article 1.- FONAMENT LEGAL
Aquesta Ordenança Fiscal s'estableix a l’empara de les disposicions de l'article 106, en
relació als 4.b( i 5E.c., de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
els articles 6.1 i 8.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya; i
15 i següents del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de març, 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 del R.D. Leg. 2/2004.
CAPITOL 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 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 que es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que unes i altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes passius.
Article 3.- OBRES I SERVEIS DETERMINANTS DEL FET IMPOSABLE.
1.Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis:
Als efectes del que disposa l'article procedent tindran la consideració d'obres i serveis municipals
els següents:
a) Els que dintre l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per
atendre els fins que li són atribuïts. S'exclouran les seves obres realitzades a títol de
propietari i dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-hi estat atribuïts o delegats per altres
entitats públiques, i també aquells la titularitat dels quals, conforme la Llei, hagi assumit.
c) Els que es realitzin o estableixin per part d'altres entitats públiques o pels concessionaris
d'aquestes, amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a que es refereixen la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter
de municipals, encara que siguin realitzats o establerts per:
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a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils, quan l'únic titular del seu
capital social sigui aquest Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les Contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment o
l'ampliació dels serveis per raó de les quals hagin estat establertes i exigides.
Article 4.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
L'Ajuntament podrà potestativament acordar l'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 a títol merament orientatiu i no limitatiu.
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal.lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de
xarxes de clavegueram i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per l'instal.lació de xarxes de
distribució d'energia i elèctrica.
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i de
pavimentades, i també la modificació de les rasants.

les places ja obertes i

e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i l'ampliació dels serveis d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per al regatge de finques.
h) Per a la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per a l'abastament.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües

residuals i col·lectors generals.

j) Per la plantació d’arbrat en carrers i places, i també, per la construcció i ampliació de
parcs i jardins que siguin d'interès per un determinat barri, zona o sector.
k) Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció.
l) Per la realització d'obres de dessecació i sanejament i la defensa de terrenys contra
avingudes i inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d'aigües.
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m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució
d'aigües, gas, electricitat, i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis
de comunicació i informació.
n) Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevols altres obres o serveis
municipals.
CAPITOL III.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1. No es reconeixeran en matèria de Contribucions especials altres beneficis fiscals que els vinguin
establerts per disposicions amb caixa de Llei posterior a la 39/1988 o per tractats o convenis
internacionals.
2. Els qui, en els casos a que 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 que considerin
emparat el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les Contribucions especials, les quotes que hagin pogut
correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de les bonificacions, no podran ser objecte de
distribució entre la resta de subjectes passius.
CAPITOL IV.- SUBJECTES PASSIUS
Article 6.- CONSIDERACIO 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 originin l'obligació de contribuir.
2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior es consideraran persones especialment beneficiades:
a) En les Contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats titulars
d'aquestes.
c) En les Contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
desenvolupin la seva activitat en aquesta branca, al terme municipal.
d) En les Contribucions especials per a construcció de galeries subterrànies que hagin
d'utilitzar-les.
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Article 7.- PROPIETARIS
1. Sense perjudici, en el seu cas, del 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 posseïdors dels béns immobles, o al
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 propietari
facilitarà a l'Administració municipal el 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. En cas que no es
faci així, s'entendrà 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% del
cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels
serveis.
2. El referit cost estarà integrat pels conceptes següents:
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 hagin d'ocupar permanentment les obres o serveis, excepte
que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al
Municipi, o els 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 d’ésser
enderrocats o ocupats.
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d'acudir al
crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la cobertura per
aquestes en cas fraccionament general d'aquestes.
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 l'efecte del càlcul de les quotes definitives
corresponents.
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4. Quan es tracti d'obres o servei a què es refereix l'article 3.1.c) de la present Ordenança, o de les
realitzades per concessionaris amb aportacions de l’Ajuntament 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% 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 la xifra del cost total de 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 el que indica l'apartat 2 de l'article
10 de la present ordenança.
Article 9.- DETERMINACIO 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 les 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 relativa de l’interès
públic i dels interessos dels particulars que concorrin en l'obra o servei de què es tracti.
CAPITOL VI.- QUOTA TRIBUTARIA
Article 10.- BASE 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 regles següents:
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 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 6% de l'import 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 que 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,
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a compensar la seva quota, i l'excés, si n'hi ha, s'aplicarà a resuir, 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 diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici pels interessats,
totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt als efectes del repartiment i, en la
seva conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no s'atendrà solament al cost
especial del tram o secció que immediatament afecti cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metre
lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no només les
edificades en coincidència amb l'alienació 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'amedirà, en aquests casos, per la del
solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, els patis obertes, les zones
de jardí o els espais lliures.
3. Quan dues façanes es trobin en un xamfrà o s'uneixi en corba, es considerarà als efectes de
l’amidaren 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.
CAPITOL VII.- MERITACIO
Article 12.- MERITACIO
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 meditació es produirà per
cadascun dels subjectes passius des que s'hagin fet les corresponents a cada tram o fracció de l'obra.
2. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior un cop aprovat l'acord concret d'imposició i
ordenació, l'Ajuntament podrà exigir fer endavant el pagament de les Contribucions especials en
funció de l’impost del cost previst per a l'any següent. No podrà exigir-se 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 meditació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament, de conformitat amb el 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 el que disposa l'apartat 2 del present article. Quan la persona figuri com a
subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació i li hagi estat notificat així, transmeti els drets sobre
els béns o les explotacions que motiven la imposició en el període comprés entre l'aprovació de
l'esmentat acord i el de naixement de la meditació, estarà obligada a donar compte a l'Administració
Municipal de la transmissió efectuada, dins el 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 d'aquest expedient.
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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 i les quotes individualitzades definitives, i
s’efectua. Aquest assenyalament definitiu serà realitzat pels òrgans competents de l'Ajuntament, i
s'ajustaran a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagament anticipats han estat efectuats per persones que no tenen la condició de subjectes
passius en la data de la meditació del tribut o bé excedeixen de la quota individual definitiva que els
correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució pertinent.
CAPITOL VIII.- FRACCIONAMENT 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 4 anys, i s'ha de garantir el pagament del
deute tributari, que inclourà l'import de l’interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant
hipoteca, penyora, aval bancari o una altra garantia suficient a satisfacció de la corporació.
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 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 requerirà l'adopció prèvia 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 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 i, determinades de les
quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu
domicili fossin coneguts i, si no, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició
davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les Contribucions especials, el
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percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades a les quotes
assignades.
Article 16.- COL.LABORACIO AMB ALTRES ENS LOCALS
1. Quan l'Ajuntament col·labori amb altres entitats locals en la realització o establiment o ampliació
de serveis sempre que s'imposin Contribucions especials, s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències en ordre als acords d'imposició i ordenació
concrets.
b) Si alguna de les entitats realitzes 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,
sens perjudici del que disposa la lletra a) anterior.
2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una d'aquestes entitats, quedarà
sense efecte l'actuació comuna, i adoptarà separadament cadascuna d'elles les decisions que siguin
procedents.
Article 17.- DELEGACIO D'ATRIBUCIONS
En cas de delegació de l'execució d'obres o establiment o ampliació de serveis que s'hagin de
finançar mitjançant contribucions especials, les facultats d'imposició i ordenació podran
correspondre a l'ens delegat, en els termes de la pròpia delegació, sens perjudici del que preveu
l'article 132 de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CAPITOL X
Article 18.- COL.LABORACIO PER INICIATIVA CIUTADANA
Els propietaris o els titulars afectats podran constituir-se en associació administrativa de
contribuents i promoure la realització d'obres o establiment o l'ampliació de serveis es
comprometran a sufragar la part que correspongui aportar a l'Ajuntament, a més de la que els hi
pertoqui, quan la situació financera municipal no permeti destinar-hi recursos.
Article 19.- COL.LABORACIO 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 que es refereix l'article
anterior, l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre que presentin,
almenys, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
CAPITOL XI.- RECAPTACIO I INSPECCIO
Article 20.- RECAPTACIO
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Per la recaptació de les Contribucions especials es procedirà segons el que estableix per als
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 supondrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes
liquidades no prescrites.
CAPITOL XII.- REMISSIO NORMATIVA
Article 22.- REMISSIO NORMATIVA
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, la llei General Tributària i les disposicions que les
desenvolupin i completin.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor amb la publicació prèvia del seu text íntegre en el B.O.P. el
dia 1 de gener de 1.990 i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació.
SANT JOAN LES FONTS, 14 de Setembre de 1.989.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança que consta de 22 articles fou aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
del dia 14 de setembre de 1.989; exposada al públic mitjançant edicte que es va insertat en el
B.O.P. núm. 131 de data 30 de setembre de 1.989 i en el tauler d'anuncis d'aquest
Vist-i-plau
L'alcalde

Ho certifico
El Secretàri

Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

33

************************************************************************
ORDENANÇA FISCAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES . (O
SERVEIS.)
************************************************************************
Article 1.- OBJECTE
L'objecte de la present Ordenança Fiscal és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic
aplicables en aquest municipi per les obres. (o serveis ....)
previstes en l'article 34.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2.- COST DE LES OBRES (O SERVEIS)
El cost pressupostari de les obres (o serveis) es fixa en la quantitat de
Article 3.- QUANTITAT A REPARTIR
La quantitat a repartir entre els beneficiats per les obres (o serveis) es fixa en.
Article 4.- CRITERIS DE REPARTIMENT
S
'aplicaran els mòduls de repartiment següents (veure article 32 de la LHRL.: en la forma :
(directament proporcional o d'altres :
Article 5.- COL.LABORACIO CIUTADANA
Els afectats per les obres (o serveis) podran constituir-se en associació administrativa de
contribuents, dins el període d'exposició pública de l'acord d'ordenació.
Article 6.- REMISSIO NORMATIVA
En tot allò no previst en la present Ordenança Fiscal regirà l'Ordenança General de les
Contribucions especials.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.P.
Acord d'imposició i Ordenació de Contribucions Especials
per les obres de .................. ( en cas d'existir Ordenança General )
1r. Acord d'imposició i Ordenació
A l'empara, i de conformitat amb l'establert a l'article 106, en relació amb els articles 4.b) i 5.k.c)
de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, els article 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 15.1 i 34.1 i 3 de del R.D.Leg. 2/2004 de 5
de març, reguladora de les Hisendes Locals, així com l'article 17.1 de la mateixa disposició, per .
(unanimitat/majoria) s'ACORDA:
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Primer.- Imposar Contribucions especials amb motiu de la realització de les obres (o la prestació
del servei de ........................).
Segon.- Aprovar l'Ordenança específica reguladora que figura a l'annex aquest acord.
Tercer.- En el cas que no es presenti cap reclamació dins el període d'exposició contra els esmentats
acords, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d'adoptar resolució expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NUM.3
**********************************************
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
**********************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en
relació als 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els
articles 6.1 i 8.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i el
15 següents de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest
municipi, a l'impost sobre Béns immobles, previst en els articles del 61 al 78 de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de l'impost:
a) La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana situats en aquest terme
municipal, o
b) La titularitat d'un dret real d'usdefruit o de superfície d'algun dels esmentats béns, o
c) La titularitat d'una concessió administrativa sobre els esmentats béns, o
d) La titularitat d'una concessió administrativa per a la gestió de serveis públics a la qual
estiguin afectats els esmentats béns.
2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles:
a) De naturalesa urbana: els que es descriuen a l'article 62 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i les altres construccions no qualificades expressament com de naturalesa
rústica.
b) De naturalesa rústica:
- Els terrenys que no tinguin la consideració d'urbana de conformitat amb l'apartat a)
anterior.
- Les construccions de naturalesa rústica: s’entén com a tals els edificis i les instal·lacions
de caràcter agrari que, situats en els terrenys de naturalesa rústica, siguin indispensable per
al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.
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article 3.- SUBJECCIO
No es consideren construccions subjectes a aquest impost els rafals o els coberts de poca
entitat utilitzats en explotacions agrícoles, ramaderes o forestals que reuneixin les característiques
assenyalades en l'últim paràgraf de l'article 63 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; ni les
obres ni les millores incorporades i afectes als terrenys de naturalesa rústica, les quals formaran part
indissociable del seu valor.
Article 4.- SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius de l'impost les persones físiques, les jurídiques i els ens els quals es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, propietàries de béns immobles que constitueixen
el fet imposable de l'impost.
2. Llevat en els casos en què existeixi:
a) Un dret real d'úsdefruit sobre béns immobles gravats.
b) Un dret real de superfície sobre béns immobles gravats o sobre els serveis públics als quals
estarien afectats.
En aquests supòsits, el subjecte passiu de l'impost serà el titular del dret o de la concessió.
Article 5.- EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
1. Estaran exempts els béns detallats en l'article 64 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
sempre que reuneixin les condicions que s'hi especifiquen o que s'estableixin en les seves
disposicions complementàries.
2. Les noves construccions gaudiran d'una bonificació del 90% de la quota de l'impost, durant el
termini assenyalat en l'article 74.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, comptadors des de
la data de començament de les obres d'urbanització i construcció.
3. La concessió i denegació d'exempcions o bonificacions correspon a l'òrgan competent de
l'Ajuntament, amb l'informe previ del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
4. L'efecte de la concessió de beneficis tributaris comença a partir del període impositiu següent al
de la data de sol.licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
5.- Primer.- Es considerarà l'exempció de l'BI sobre els béns de naturalesa urbana amb quota
líquida inferior o igual a 4;00 Euros.
Segon. Es concedirà l'excempció de l'IBI sobre els béns de naturalesa rústica, quan per cada
subjecte passiu la quota líquida corresponent a la totalitat dels seus béns rústics en el municipi sigui
inferior o igual a 8,00 Euros.
Article 6.- BASE IMPOSABLE
1. Està constituïda pel valor dels béns immobles.
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2. Per a la determinació de la base imposable es prendrà com a valor dels béns immobles el seu
valor cadastral.
3. El valor cadastral dels béns de naturalesa rústica es fixarà seguint els criteris i el procediment que
es detalla en els articles del 66 al 72 i a l'apartat 1) de la disposició transitòria 2a. de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i les normes complementàries i reglamentàries que els
desenvolupin.
Article 7.- TIPUS DE GRAVAMEN
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana, el 0.76 per 100.
b) Pels béns de naturalesa rústica, el 0.92 per 100.
Article 8.- QUOTES
1. La quota serà el resultat d'aplicar a la base liquidable de l'impost el tipus de gravamen que
correspongui segons la naturalesa del bé.

Article 9.- MERITACIO
L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
Article 10.- PERIODE IMPOSITIU
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural.
Les variacions de tipus físic, econòmic o jurídic que es produeixi en els béns gravats
tindran efectivitat en el període impositiu següent a aquell que tingui lloc.
Article 11.- LIQUIDACIO, RECAPTACIO I INSPECCIO
1. Correspon a l'Ajuntament, sens perjudici de les delegacions que expressament pugui efectuar al
consell comarcal, o a la diputació provincial, la liquidació i la recaptació de l'impost.
2. La liquidació comprèn la determinació dels deutes tributaris i l'emissió dels documents de
cobrament.
3. L'acte liquidatori serà aprovat per l'òrgan competent i la notificació als contribuents es portarà a
terme de forma col.lectiva, mitjançant edictes públics en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d'edicte de l'Ajuntament i, en el seu cas de l'ens delegat.
4. Sens perjudici de les delegacions que pugui afectat, correspon a l’Ajuntament la recaptació
voluntària i executiva de l'impost.
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5. Correspon a l'Ajuntament la resolució dels expedients d'ingressos indeguts.
6. La resolució dels recursos que s'interposin contra els actes esmentats en els apartats procedents
d'aquest article, així com l'assistència, i la informació al contribuent referida a aquestes matèries
correspon a l'Ajuntament o a l'ens supramunicipal en què les hagi delegat.
7. Sens perjudici de les formules de col·laboració que s'estableixen, la inspecció d'aquest impost es
portarà a terme pels òrgans competents de l'Administració de l'Estat.
Article 12.- AFECCIO DE BENS
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets a què es refereixen els
articles 2 i 4 de la present Ordenança, els béns immobles objecte dels referits drets quedaran afectes
al pagament de la totalitat dels deutes tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost, en els termes
previstos en l'article 41 de la Llei General Tributària.
Article 13.- INFRACCIONS I SANCIONS
Es procedirà segons el que preveu la Llei General tributària, les normes que regeixin,
complementen i desenvolupin el present impost i l'ordenança General de Gestió, Recaptació i
Inspecció Tributària.
Article 14.- REMISSIO NORMATIVA
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran les normes que
regulen el present impost, l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei
General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
PRIMERA - Respecte a l'aplicació Transitòria en aquest impost de beneficis fiscals atorgats als
impostos que substitueix, s'aplicarà el que estableixin els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria
2a. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
SEGONA - Fins que no es procedeixi a la fixació dels valors cadastrals d'acord amb el que preveu
l'article 6è., apartat 3 de la present Ordenança s'aplicarà el que disposa l'apartat 1 de la disposició
Transitòria 2a. de la Llei reguladora.
TERCERA - Als tipus de gravamen de l'impost aplicables a aquells béns immobles de naturalesa
rústica o urbana el valor cadastral dels quals hagi estat objecte de revisió o modificació,
l'Ajuntament podrà aplicar reduccions sobre els tipus de gravamen fixats en l'article 7 de la present
ordenança.
QUARTA - Durant els sis primers anys d'aplicació de l'impost l'Ajuntament podrà sol·licitar, en els
terminis i en la forma que reglamentàriament s'estableixi, que les competències municipals
definides a l'article 11 d'aquesta ordenança siguin exercides per l'administració Tributària de l'Estat.
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DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança, un cop publicada al Butlletí Oficial de la província entrarà en vigència, el
dia 1 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació.
SANT JOAN LES FONTS, 31 de desembre de 2001

DILIGENCIA
Aquesta Ordenança que consta de 14 articles va ser modificada inicialment pel Ple el dia 28
d’octubre 2008; exposada al públic mitjançant edicte que es va insertar en el Butlletí Oficial de la
Província núm.: 216. del 10 de novembre de 2008 i, en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,

Vist i Plau
L'Alcalde

Ho certifico
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM.4
**********************************************************
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA
**********************************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara d'allò que disposa l'article 1o6 en relació als
4.b) i 5.e.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1
i 8.1a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i següents de
la Llei 39/1988, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitat de règim jurídic aplicables a aquest
municipi, a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, previst en els articles 93 a 100 de la Llei
Reguladora de les hisendes Locals.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de l'impost en aquest Ajuntament, la titularitat de vehicles de tracció
mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sia la seva classe i categoria, que
tinguin el domicili del seu permís de circulació en aquest terme municipal.
Es considerarà vehicle apte per a la circulació tots els que siguin matriculats en els registres
públics corresponents i mentre no siguin donats de baixa dels mateixos. Als efectes d'aquest impost
també es consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i matrícula turística.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques; les jurídiques i els ens als que es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom dels quals consti el permís de circulació.
Article 4.- NO SUBJECCIONS, EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
1. No estan subjectes a l'impost els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per
antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
2. Estan exempts de l'impost:
a) Els vehicles de l'Estat, Comunitats Autònomes i Ens locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, Agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països,
externament identificats i a condició de la reciprocitat en la seva extensió i grau.
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Tanmateix els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l'assistència sanitària
d) Els cotxes d'invàlids o els adaptats per la seva conducció per disminuïts físics, que justifiquin
un 33% d'invalidesa, quedaran exempts del pagament de l'Impost Municipal de Vehicles.
e) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic
administrativa atorgada per aquest Ajuntament.

en règim de concessió

f) Els tractors, remolcs, semi-remolcs i maquinària provista de cartilla d'Inspecció Agrària.
g) Tindran una bonificació del 100% de l'impost els vehicles amb una antiguitat de mes de
cinquanta anys.
h). Els vehicles elèctrics estaran exempts del pagament de l'impost de vehicles.
Per poder gaudir de les exempcions referides en els apartats d) i f) anteriors, els interessats hauran
de sol·licitar de l'Ajuntament la seva concessió, mitjançant instància en la que hi constarà almenys
l'identificació, les característiques del vehicle, la seva matricula i la causa del benefici que es
demana. L'Administració Municipal, cas d’ésser atorgada l'exempció, expedirà un document
acreditatiu.
Article 5.-

QUOTA

1. L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals:
a) TURISMES
Any 2014
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De més de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavall fiscals

24,48
65,99
139,33
173,61
207,87

B) Autobusos
De menys de 12 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

161,41
229,91
287,33

C) Camions
De menys de 1,000 kgs. de càrrega útil
De 1,000 a 2,999 Kgs. de càrrega útil
De més de 2,999 fins a 9,999 de càrrega útil
De més de 9,999 Kgs. de càrrega útil

81,90
161,37
229,91
287,33

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

34,28
53,75
161,37

E) Remolcs i Semi-Remolcs arrastrats
per vehicles de traccio mecanica
De menys de 1.000 Kgs. de Càrrega útil
De 1,000 a 2,999 Kgs. de càrrega útil
De més de 2,999 Kgs. de càrrega útil

34,28
53,75
161,37

F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes de fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc.
Motocicletes de més de 1,000 cc.

8,56
8,56
14,59
29,27
58,65
117,40

2. La tarifa que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa del vehicle.
Article 6.- MERITAMENT
L'impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat el cas de primera adquisició dels
vehicles que es merita el dia en que es produeixi l'adquisició.
Article 7.- PERIODE IMPOSITIU
El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l'any natural, llevat els casos de :
a) Primera adquisició del vehicle : El període impositiu del primer exercici serà el dels trimestres
naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural següent a la data d'adquisició del
vehicle.
b) Baixa definitiva del vehicle: El període impositiu de l'exercici en que es produeix la baixa
definitiva del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l'impost
fins l'últim dia del trimestre natural en que es produeixi la baixa.
Article 8.- GESTIO
1. S'estableix el règim d'auto-liquidació de l'impost en els casos de primera adquisició o baixa del
vehicle.
En aquests casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-liquidació, segons el
model establert per l'Ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles per la
liquidació de l'impost així com la identificació precisa del vehicle i a auto-liquidar l'impost abans de
sol·licitar la matriculació, la certificació d'aptitud per a circular o la baixa definitiva d'un vehicle a la
Prefectura provincial de Trànsit.
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La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta o de baixa de vehicles si no s'acredita
prèviament el pagament de l'impost mitjançant la corresponent auto-liquidació.
L'auto-liquidació tindrà el caràcter de provisional, subjecte a comprovació per part de
l’Administració municipal.
2. A excepció dels casos previstos a l'article anterior el pagament i la notificació de les quotes
anuals es realitzarà dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró, que estarà format per tots
els vehicles d'aquest municipi subjectes a l'impost.
Les altes i baixes del padró o matrícula es produiran per la presentació de la declaració-liquidació
de primera adquisició, per la declaració -en el model d'imprés que determini l'Ajuntament- de les
transmissions o canvis de domicili en el permís de circulació del vehicle, per la presentació de la
declaració-liquidació de baixa. Tots aquests documents hauran de ser validats per la Prefectura de
Trànsit que correspongui.
3. El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament degudament validada.
4. En el cas de baixa definitiva del vehicle el subjecte passiu podrà sol·licitar la anul·lació del rebut
corresponent a l'any en que es produeixi la baixa i, e si s'escau, la devolució de l'import pagat
indegudament. Per sol·licitar la devolució a l'Ajuntament per ingressos indeguts caldrà que acrediti
la baixa efectiva del vehicle i la auto-liquidació de la quota prorratejada.
Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les declaracionsliquidacions o que aquestes resultin incorrectes.
Es procedirà segons el que preveu la Llei General tributària, i l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció Tributària.
Article 10.- REMISSIO NORMATIVA
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i disposicions que les desenvolupin i
complementin.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Les persones o ens que a la data de començament d'aplicació del present impost gaudeixin de
qualsevol classe de benefici fiscal en el Impost sobre Circulació de Vehicles, continuaran
disfrutant-los en aquest, fins a la data d’extinció dels esmentats beneficis i, en el cas de no
tinguessin fixat un termini, fins el 31 de desembre de 1.992.

DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigència el dia 1 de gener de 2002 i continuarà vigent mentre no
s'aprovi la seva modificació o derogació.
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Sant Joan les Fonts, a 31 de desembre de 2001.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactat actual modificat, que consta de 10 articles, fou aprovada
inicialment pel Ple el dia 28 d’octubre de 2008: exposada al públic, mitjançant edicte que es va
insertar en el B.O.P. núm.216 de 10 de novembre de 2008, i en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament; i publicada el text íntegre de les seves modificacions
Vist i Plau
L'Alcalde

Ho certifico:
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 5
*****************************************************************
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
*****************************************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l’empara d'allò que disposa l'article 106 en relació als
4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles
6.1. i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i
següents de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest
municipi, a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, previst en els articles 101 i 104 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de l'impost, l'execució dins d'aquest terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra, per la que sigui necessària l'obtenció de llicència municipal d'obres,
o urbanística, s'hagi obtingut o no. Neix el fet imposable amb l'inici de les obres, construccions o
instal·lacions.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques; les jurídiques i els ens als que es
refereix l'article 33 de la Llei General tributària següents:
1. A títol de contribuent:
a) Els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o
obres, sempre que siguin també titulars o propietaris de les obres.
b) Els titulars o propietaris de les construccions, instal·lacions o obres quan no siguin propietaris
de l’immoble sobre el que es realitzen.
2. A títol de substitut del contribuent: Els que sol·licitin les llicències municipals, o facin les
construccions, les instal·lacions o les obres sense llicència, sempre que no siguin els contribuents.
Article 4.- EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
Per l'aplicació del present impost no es concediran altres beneficis fiscals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o
derivats de l'aplicació de Tractats Internacionals.

Estan exempts de l’impost:
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a) La realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de què en siguin titulars
l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que estant-ne subjectes, haguessin
de ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres
hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la
seva gestió la portin a terme organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió
nova com de conservació. (art. 29-2 de la Llei 5/90).
b) Les obres que afectin el mateix Ajuntament, als seus organismes autònoms o a empreses
amb capital íntegrament municipal. (No es liquidarà ni l’impost ni la taxa
d’administració de documents).
c) La Santa Seu, La Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres
circumscripcions territorials, les Ordres i Congregacions religioses i els Instituts de vida
consagrada i les seves províncies i les seves cases. Aquesta exempció no s’aplicarà quan
els immobles objecte de les obres estiguin afectes a explotacions econòmiques.
d) Les obres que afectin al Consell Comarcal. (No es liquidarà ni impost ni taxes
d’administració de documents)
La Companyia Telefònica, de conformitat amb la normativa específica reguladora. (No es
liquidarà ni impost ni taxes d’administració de documents
Article 5.- BASE IMPOSABLE
El cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres.
Article 6.- BASE LIQUIDABLE
Es la mateixa base imposable tenint en compte, si s'escau, els beneficis fiscals aplicables.
1. Base liquidable provisional: és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, objecte
de la llicència, i presentat per l'interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi
Professional corresponent; d'altre banda serà determinada pel tècnic municipal a la vista del
projecte, o de l'import presumible de les obres a realitzar.
2. Base liquidable definitiva: es determinarà una vegada s'acabin les obres o al termini de la
llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres realment executades, i
del seu cost real i efectiu, mitjançant declaració del tècnic director de l'obra o pel subjecte passiu,
comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.
Article 7.- TIPUS DE GRAVAMEN
El tipus de gravamen serà:
Secció 1: OBRES MENORS
Obres tals com reforma d'obertures; reforma de cobertes, tancament de solars; reformes de
distribució d'interiors, etc.
Quan el pressupost sigui inferior a 1.202,- euros.
Quant el pressupost sigui superior a 1.202,- euros.

38,38 €.
2,56 %

Secció 2: OBRES MAJORS
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Obres, instal·lacions i construccions de nova planta, ampliació, modificació o reforma o
enderrocament de les ja existents:
A) Per a construccions, instal·lacions i obres industrials o agrícoles el 2,56 per 100.
B) Per a construccions, instal·lacions i obres destinades a vivendes, locals de negoci, o a qualsevol
del usos no especificats el 2,81 per 100.
Determinació de la base imposable: L’aplicarà el tècnic municipal d’acord amb el quadre de
mòduls aprovat anualment pel col·legi d’arquitectes de Catalunya.
Article 8.- QUOTA
La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

Article 9.- MERITAMENT
L'impost es merita el dia en que comença la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi
obtingut la corresponent llicencia municipal.
Article 10.- PERIODE IMPOSITIU
1. Es el d'execució de l'obra, o sigui el període que va des del començament fins l'acabament de les
construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que s'han de comunicar a l'Administració
municipal.
2. Es considerarà com a data de finalització de les obres:
a) La data d'acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la certificació de
final d'obra.
b) La data de termini de la llicència urbanística o d'obres.
c) La data de sol.licitud de la llicència de primera utilització o d'utilització efectiva de la
construcció, instal.lació o obra.
d) La data del desistiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència municipal.
e)Totes les llicències que es concedeixin per construccions i obres tindran fixat un
termini per acabar-les. En aquesta data quedaran caducades les llicències a menys que
anticipadament se sol·liciti i s’obtingui pròrroga reglamentària.

La denegació de la llicència donarà lloc a la devolució de les quotes satisfetes en
concepte d’ impost, però no de la taxa d’administració de documents.”
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3.- En el cas de què es reemprenguin les obres a les que s'havia desistit o deixat caducar la llicència
municipal, s'haurà de procedir d'acord amb el que es preveu en l'apartat 2 de l'article següent, per la
part de construccions, obres i instal·lacions que restin per executar, amb l'aplicació del cost
actualitzat i el tipus de gravamen vigent en la nova data de meritació, que serà la de reinicií de les
obres.
Article 11.- REGIM DE DECLARACIO, AUTO-LIQUIDACIO I INGRES
1. S'estableix el règim d'auto-liquidació de l'impost.
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-liquidació, segons el model establert
per l'Ajuntament que contingui els elements tributaris imprescindibles per la liquidació de l'impost
així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o immoble on es realitzin o s'hagi
d'efectuar la construcció, obra o instal.lació, bé sigui amb la documentació per sol·licitar la
llicència, o independentment abans o dintre el mes de començades les obres.
3. Acabades les obres s'haurà de comunicar a l'Administració municipal junt amb l'auto-liquidació
comprensiva de les construccions, instal·lacions i obres realment executades, que pot coincidir o no
amb la inicial.
4. El subjecte passiu ha d'ingressar la quota provisional, i si s'escau la diferència amb la definitiva,
a la Tresoreria Municipal, segons resulti de la seva declaració. Una vegada comprovades per
l'Administració es reclamarà o retornarà la diferència que resulti.

Article 12.- INFRACCIONS I SANCIONS
A) Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les declaracions
liquidacions al començament i a l'acabament de les obres; el que aquestes resultin incorrectes, i el
no fer l'ingrés dintre el termini d'un mes d'haver començat les obres.
Es procedirà segons el preveu la Llei General Tributària, i l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció Tributària. Les infraccions seran sancionades amb multa fins el triple de les
quantitats defraudades, segons el grau de malícia en l'ocultació i sense perjudici de satisfer l'import
de les quotes defraudades.
B) Així mateix, en el supòsit de la execució de construccions , instal·lacions i obres sense haver
obtingut prèviament la preceptiva llicència municipal s'obres o urbanística, es procedirà a sancionar
al contractista responsable de la seva execució amb una multa de 9.000,- €.
C) En el supòsit de legalització d'obres, instal·lacions i construccions en general, la quota serà del
6% de l'import del pressupost.
Article 13.- REMISSIO NORMATIVA
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà la Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i disposicions que
les desenvolupin i complementin.
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Article 14.- VIGENCIA
Aquesta Ordenança entrarà en vigència el dia 1 de gener de 1.990 i continuarà vigent mentre no
s'aprovi la seva modificació o derogació.
SANT JOAN LES FONTS, 31 de desembre de 2003.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança que consta de 14 articles fou aprovada inicialment pel Ple el dia 28
d’octubre de 2008 ; exposada al públic mitjançant edicte que es va insertar en el B.O.P. núm. 216
de 10 de novembre de 2008, i en tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament
Vist I Plau
L'Alcalde

Ho certifico:
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 6
***************************************************************
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
***************************************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
A l'empara de l'article 196 en relació als 4.b) i 5.E.C.) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i els articles 6.1. i 8.1a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 al 19 i d'acord amb els articles
105 a 111 de la Llei 39/1988 de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, es regula
l'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
que es manifesti com a conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos per a qualsevol
títol o sobre els que es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini.
2. El títol a què fa referència l'apartat anterior podrà consistir, entre altres, en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestaro".
c) Negoci jurídic "inter vius", tant amb caràcter onerós com gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
3. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que la tinguin a efectes de
l'Impost sobre Béns Immobles.
Article 3.- NO SUBJECCIO
No estarà subjecte a l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la
consideració de rústecs a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
Article 4.- SUBJECTE PASSIU
Tindran la consideració de subjectes passius de l'impost:
En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudir
limitatius del domini.
a) a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de la que es constitueixi o transmeti
el corresponent
dret real.
b) a títol onerós, el transmitent del terreny o la persona que
corresponent dret real.

constitueixi o transmeti el
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Article 5.- EXEMPCIONS OBJECTIVES
Estan exemptes de l'impost els increments de valor que per llei es manifestin com a conseqüència
dels següents actes:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions
que, com a pagament de les aportacions, es facin als cònjuges i les transmissions que es facin als
cònjuges com a pagament dels seus havers comuns.
b) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència
del compliment de sentències en els supòsits de nul·litat, separació o divorci matrimonial.
Article 6.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Estan exemptes de l'impost els increments de valor quan l'obligació de satisfer-lo recaigui en les
següents persones o ens:
a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya i els Ens Locals a la que pertanyi el municipi, així com els
seus respectius Organismes Autònoms de caràcter administratiu.
b) El Municipi de l'imposició i demés Ens Locals integrades o en què s'integri el Municipi i els
seus respectius Organismes Autònoms de caràcter administratiu.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Germandats constituïdes
conforme al que preveu la Llei 33/1984 de 2 d'agost.
e) Les persones o entitats a favor de les que s'hagi reconegut l'exempció per Tractats o Convenis
Internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a les
mateixes.
Article 7.- BASE IMPOSABLE
1. La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de
naturalesa urbana que es manifesti en el moment de la meritació i que s'hagi produït en un període
màxim de 20 anys.
2. Per a determinar l'import de l'increment s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la
meritació, el percentatge que li correspongui en funció del número d'anys en els que s'hagués
generat l'esmentat increment.
Sobre l'increment de valor resultant del càlcul no es practicarà cap disminució ni per
contribucions especials, ni per a millores permanents ni per a correccions monetàries ni per cap
altre concepte.
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3. El percentatge esmentat serà aquell que resulti de multiplicar el número d'anys pel percentatge
anual següent:
a) Pels increments de valor generals en un període de temps comprés entre un i cinc anys, el 3%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys el 3%.
c) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys el 3%
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys el 3%.
Aquest import que resulti no podrà ser superior a l'increment real del valor experimentat pel
terreny de què es tracti.
Article 8.- PERIODE DE GENERACIO DE L'INCREMENT DE VALOR
A efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor es tindrà
consideració únicament els anys sencers transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del
terreny, o de la constitució o transmissió anterior d'un dret real de gaudi limitatiu de domini, i la
producció del fet imposable d'impost, sense considerar les fraccions d'any.
En cap cas el període de generació de l'impost podrà ser inferior a una any.
Article 9.- VALOR DEL TERRENY EN EL MOMENT DE LA MERITACIO
1. En el transmissió de la propietat del terrenys, per qualsevol títol o negoci jurídic, es considerarà
com a valor del terreny aquell que tingui fixat a efectes de l'import sobre béns immobles.
En aquells supòsits de terrenys que en el moment de la meritació no tinguin fixat el corresponent
valor a efectes de l'impost sobre béns Immobles, s'utilitzaran per la determinació del valor les
declaracions o documents presentats o dades consignades en llibres i registres comprovats
administrativament.
2. En la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per qualsevol títol, el
valor de terreny, en el moment de la meritació es calcularà:
1) Determinant la part de valor que el dret representa en el conjunt del bé immoble de què es tracti.
Per això s'aplicaran les normes de valoració establertes a efectes de l'Impost de Transmissions
Patrimonial i Actes Jurídics Documentats.
2) Aplicant la proporció resultant al valor assignat al terrenys en el moment del meritament, fixat a
efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
En els següents supòsits les normes de valoració esmentades seran:
a) El valor de la constitució d'un usdefruit temporal s'entendrà proporcional al valor del bé
immoble a raó del 2 per cent per cada període d'un any, sense que pugui sobrepassar del 70 per
cent.
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b) El valor de la constitució d'un usdefruit vitalici s'estimarà que és igual al 7O per 100 del valor
del bé immoble quan l'usufructuari tingui menys de 20 anys. L'esmentat percentatge disminuirà a
raó de l'1 per 100 per cada any en què augmenti l'edat de l'usdefructuari.
c) El valor d'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior
a trenta anys serà el 100 per 100 del valor del bé immoble al considerar- se com a una transmissió
de la plena propietat del terreny subjecte a condició resolutòria.
d) El valor en la transmissió d'un dret d’usdefruit ja existent serà aquell que resulti d'aplicar les
normes a), b) o c) sobre el valor del bé immoble en el moment de la transmissió.
e) El valor de la transmissió del dret de nou propietat serà igual a la diferència en el valor del bé
immoble i el valor de la constitució de l’usdefruit calcular segons les normes anteriors.
f) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar el 75 per 100 del valor del bé
immoble sobre el que es constitueixin les normes corresponents a la valoració els usdefruits
temporals o vitalicis.
El capital, preu o valor pacta al constituir-lo, si fos igual o superior del que resulti de la
capitalització en l’interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual i en supòsits de
ser inferior, serà aquest últim.
3. El valor del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o el de realitzar la
construcció sota el seu sòl, sense suposar l'existència d'un dret real de superfície es calcularà
aplicant sobre la part dels valor dels béns immobles que representi, el mòdul de proporcionalitat
fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció entre la
superfície o volum de les plantes per a construir en volada o en el subsòl, i la superfície total o el
volum edificat quan s'hagin construït.
4. El valor del terreny en el supòsits d'expropiació forçosa serà el que aquest representi en el
justipreu , sense que es tingui en consideració el valor del terrenys a efectes de l'Impost sobre Béns
Immobles.
Article 10.- QUOTA TRIBUTARIA
Percentatge anual d’increment 3%
La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del . 28 per
100
Article 11.- BONIFICACIONS
Gaudiran d'una bonificació de fins el 99 per 100 de les quotes que es meritin en les transmissions
realitzades amb motiu de les operacions de fusió o escissió d'empreses a què fa referència la Llei
76/1980 de 26 de desembre m si així ho acorda l'Ajuntament en cada supòsit concret. La concessió
del percentatge de bonificació de la quota serà en tot cas, atorgada per acord de l'òrgan municipal
competent.
Si els béns, la transmissió dels quals, dóna lloc a la bonificació fossin alienats dintre els cinc anys
següents a la data de la fusió o escissió, l'import de la bonificació haurà de ser retornat a
l'Ajuntament, sense perjudici del pagament de l'impost que resulti de l'esmentada alienació.
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Aquesta nova obligació recaurà en la persona o entitat que va adquirir els béns a conseqüència
de l'operació de fusió o escissió, és a dir, el transmetent.
Es fixa una bonificació del 95% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys i en les
transmissions o constitució de drets reals de gaudiments limitats del domini, realitzats a titol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents, ascendents i conjugues.
Article 12.- MERITAMENT DE L'IMPOST
1. L'impost es meritat:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, "inter vius" o per
causa de mort, a data de transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu de domini, a la data en
què es produeixi l'esmentada constitució o transmissió.
2. A tal efecte es considerarà com a data de la transmissió o constitució.
a) En els actes o contractes "inter vius" la de l'atorgament del domini públic i, quan es tracti de
documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o la del seu
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
3. En els actes o contractes que existeixi alguna condició serà qualificada, d'acord amb les normes
del Codi Civil.
a) Si la condició fos resolutòria s'exigirà l'impost sense
s'acompleixi, es procedeixi a la seva devolució.

perjudici de què quan la condició

Article 13.- DRET A DEVOLUCIO
1. Quan es declari o reconegui judicial o administrativament, per resolució ferma, haver tingut lloc
la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de
la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el terreny, el contribuent tindrà dret a la
devolució de l'import satisfet, sempre i quan aquest acte o contracte no li hagi produït efectes
lucratius i reclami la devolució en el termini de cinc anys, complerts des que la resolució va quedar
ferma. S'entén que existeixi efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han de realitzar
les recíproques devolucions a que es refereix l'article 1295 del Codi Civil. Tot i que l'acte o
contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment
de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà cap mena de devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte de comú acord de les parts contractants, no procedirà la
devolució de l'impost satisfet i es conseiderarà com un acte nou, subjecte a tributació. Aquest comú
acord s'estimarà efectiu en l'avinença en acte de conciliació i el simple desestiment a la demanda.
Article 14.- OBLIGACIONS DELS SUBJECTES PASSIUS
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1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar a l'Ajuntament una declaració segons el model
oficial que contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació
que procedeixi.
2. L'esmentada declaració haurà de ser presentada en els següents terminis a comptar des de la data
que es produeixi la meritació de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vius", el terminis serà de trenta dies.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any
sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu.
3. A l'esmentada declaració s'acompanyarà el document en què hi constin els actes o contractes que
originin la imposició.
Article 15.- OBLIGACIONS DELS ALTRES INTERESSATS
Estaran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els
mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es produeixin per negoci jurídic "inter vius", serà
el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol onerós, serà l'adquirent o la persona a favor de qui es constitueixi o
transmeti el dret real.
Article 16.- REGIM D'AUTO-LIQUIDACIO DE L'IMPOST
1. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar per si mateixos l'impost d'acord amb el model
establert per l'Ajuntament.
2. Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants que hauran d'ingressar-se en la
tresoreria municipal en els terminis establerts a l'article 15.
3. L'autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional, a
compte, sotmesa a la corresponent comprovació de què s'ha efectuat mitjançant l'aplicació correcta
de les normes reguladores de l'impost. Aquesta liquidació esdevindrà definitiva d'acord amb el que
està establert legalment.

Article 17.- OBLIGACIONS DELS NOTARIS
Els notaris estaran obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la primera quinzena de cada
trimestre, la realització o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats per ells durant el
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trimestre anterior, en el que es continguin els fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la
realització del fet imposable de l'impost, exceptuant els actes d'última voluntat.
Així mateix estaran obligats a trametre, en el mateix termini, la relació dels documents privats
comprensius dels esmentats fets, actes o negocis jurídics que els hi siguin presentats per a
coneixement o legitimació de firmes. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici del deure
general de col·laboració establert en la Llei General Tributària.
Article 18.- DEURE GENERAL DE COL.LABORACIO
Les Administracions Tributàries de l'estat, de la Generalitat i d'altres Ens Locals, tenen el deure
de col·laborar en la gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost, d'acord amb el que estableix
l'article 8 de la Llei 39/1988 de 29 de desembre, A tal efecte l'Administració Tributària competent
per a la liquidació dels Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats,
Successions i Donacions, facilitaran periòdicament l'informació necessària de tots els actes que
posin de manifest la realització del fet imposable en el terme municipal.
Article 19.- INSPECCIO I RECAPTACIO
L'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 i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 20.- INFRACCIONS I SANCIONS
Tot i que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació
de les sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
Article 21.- VIGENCIA
La present Ordenança Fiscal entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2002 i seguirà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins el moment en què es fixin els valors cadastrals d'acord amb els criteris i procediments
previstos en la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el valor dels
terrenys a efectes d'aquest impost, serà aquell que tinguin assignat a 31 de desembre de 1989.
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DILIGENCIA
Aquesta Ordenança que consta de 21 articles fou aprovada inicialment pel Ple el dia 7 de
novembre de 2001; exposada al públic mitjançant edicte que es va insertar en el B.O.P. núm. 222
de 20 de novembre de 2001, i en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament
Vist i Plau
L'Alcalde

Ho certifico:
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM.7
**************************************************
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
**************************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
Atenent a l'article 106 en relació amb el punt 4.b. i 5 E.C de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1. i 8.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb el procediment previst en els articles 15 al 19
d'acord amb els articles 70 al 29 de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, Reguladora de les Hisendes
Locals, i de les normes que la desenvolupen, en especial la Llei 6/91, d'11 de març, la Llei 18/91,
de 6 de juny i el R.D. 1175/90, de 28 de setembre i el R.D. 1172/91, de 26 de juliol, es regula
l'aplicació de l'impost sobre Activitats Econòmiques al terme municipal de Sant Joan les Fonts.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de l'impost el simple exercici en el terme municipal d'activitats
empresarials, professionals o artístiques, es realitzin o no en un determinat local , i tant si es troben
com no especificades en les tarifes de l'impost.
El fet imposable es produeix amb independència de que:
- l'exercici de l'activitat persegueix o no ànim de lucre.
- l'exercici de l'activitat procuri o no benefici.
S'entendrà per activitat econòmica qualsevol activitat minera, comercial, industrial, de serveis,
ramadera, independent, estigui o no especificada a les tarifes.
L'exercici de l'activitat gravada es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i en particular
per allò establert a l'article 3 del codi de comerç.
Article 3.- NO SUBJECCIO
No estaran subjectes a l'impost de les següents activitats:
a) Alteració de béns integrats de l'actiu fix de les empreses que figurin degudament
inventariats a l'immobilitzat, amb més de dos anys d'antelació de la data de la transmissió.
b) Venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que hagi utilitzat durant al
menys dos anys.
c) Venda de productes rebuts en pagament de treballs personals o de serveis professionals.
d) Exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració dels establiments.
e) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall.
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f) La utilització de mitjans de transport propis i la reparació en tallers propis, sempre que
no suposi la prestació de serveis a tercers.
Article 4.- EXEMPCIONS
Estan exemptes de l'impost les activitats econòmiques realitzades per:
a) L'Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i els seus respectius Organismes
Autònoms de caràcter administratiu.
b) Aquells subjectes passius exempts en virtut de Tractats i Convenis Internacionals.
c) Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats Constituïdes segons preveu la
Llei 33/1984, de 2 d'agost.
Article 5.- EXEMPCIONS PER RAO DE LA NATURALESA I FINALITAT DE
DIVERSES ACTIVITATS
a) Per activitats d'investigació i ensenyament realitzades per:
- Organismes públics d'investigació.
- Els establiments d'Ensenyament Oficial sufragats íntegrament
amb fons de l'Estat, les
Comunitats Autònomes o les Entitats Locals.
- Els establiments d'Ensenyament Oficial sufragats íntegrament per fundacions declarades
benèfiques o d'utilitat pública.
L'exempció es mantindrà encara que, per exempció es vengui en el mateix establiment
productes dels tallers propis, sempre que l'impost sense utilitat per cap particular o tercera
persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de
l'establiment.
b) Per activitats i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials realitzades per:
- Associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre,
de caràcter pedagògic, científic, assistencial o de treball, amb finalitat d'ensenyament,
educació, rehabilitació o tutela dels minusvàlids.
L'exempció es mantindrà encara que els productes dels tallers es venguin, sempre que
l'import de la venda, sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini
exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.
Article 6.- CONCESSIO DE LES EXEMPCIONS
La concessió o denegació de les exempcions correspondrà a l'Ajuntament, previ informe tècnic de
l'òrgan competent de l'Administració Tributària de l'Estat.
Les exempcions per activitats d'investigació i ensenyament, i per activitats relacionades amb els
disminuïts físics, psíquics i sensorials es concediran, si s'escau, a instància de part.
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Article 7.- BENEFICIS FISCALS
S'estarà el que disposa:
a) La Disposició Transitòria 3a. de la LRHL (Beneficis de les

antigues llicències Fiscals).

b) Beneficis I.A.E.
b.1) Els establerts per la Llei 5/90, a l'art, 29-1.
b.2) Els regulats a la pròpia LRHL i legislació complementaria.
Article 7Bis.- BONIFICACIONS FISCALS
Només es preveuran les regulades pel REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 8.- SUBJECTE PASSIU
Tindran la consideració de subjectes passius de l'impost, les persones físiques o jurídiques, així
com les herències jacints, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició, sempre que
realitzin en el territori qualsevol de les activitats que origina el fet imposable.
Article 9.- QUOTA TRIBUTARIA
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les quotes mínimes de l'impost els índex que es
regulen a continuació:
Índex de situació:
C/. Santa Magdalena
C/. Sant Antoni
C/. Major
Resta

1,00%
1,00%
1,00%
1,30%

Article 10.- PERIODE IMPOSITIU
El període impositiu coincideix amb l'any natural amb excepció de les declaracions d'alta que serà
des de la data en que s’inicií l'activitat fins l'últim dia de l'any natural. En els supòsits de baixa de
l'activitat, el període impositiu finalitzarà l'últim dia de l'any natural.
Article 11.- MERITACIO DE L'IMPOST
Si el període impositiu coincideix amb l'any natural l'impost es meritarà el primer de gener, si el
període impositiu no coincideix amb l'any natural, quan es tracti de l'inici d'una activitat, l'impost es
meritarà el dia de l'inici, i la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals
que faltin per acabar l'exercici, inclòs aquell de l'inici de l'activitat.
Article 12.- NORMES ESPECIFIQUES DE GESTIO
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Amb caràcter general, l'impost es gestionarà a partir de la matrícula que formarà anualment
l'Administració Tributària de l'Estat. La tramitació de les declaracions d'Alta, declaracions de
variacions d'ordre jurídic, físic o econòmic i les declaracions de baixa es regiran per la normativa
establerta.
La Gestió Censal, és a dir, inclusió o alteració de les dades de la matrícula a resultes de la
inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions, correspon a l'Administració
Tributària de l'Estat i el coneixement de les reclamacions que s'interposin contra els actes de
qualificació d'activitats i senyalament de quotes correspondrà als Tribunals EconòmicoAdministratius de l'Estat.
La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest
impost es portarà a terme per l'Ajuntament i comprendrà les funcions de concessió i denegació
d'exempcions, realització de les liquidacions per a la determinació dels deutes tributaris, emissió
dels instruments de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts,
resolució de recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions, per a la informació i
assistència al contribuent referides a les matèries esmentades.
La concessió i denegació d'exempcions requeriran, en tot cas, informe tècnic previ de l'òrgan
competent de l'Administració Tributària de l'Estat, amb posterior trasllat aquest de la resolució que
s'adopti.
Així, en els supòsits d'alta, serà competència de l'Ajuntament, a partir de les relacions de les
declaracions d'alta i de les inclusions d'ofici tramitades per l'Administració Tributària de l'Estat, que
es facilitaran a l'Ajuntament durant el mes següent a cada trimestre natural, la liquidació,
notificació, i l'ingrés que es podran realitzar simultàniament o inclús mitjançant autoliquidació.
L'Ajuntament podrà sol·licitar a l'Administració Tributària de l'Estat exercir les funcions
d'inspecció en els termes que legalment es disposi.
Article 13.- INFRACCIONS I SANCIONS
Es procedirà d'acord a allò que preveu la LGT, legislació complementària i l'Ordenança General
d'Inspecció.
Article 14.- REMISSIO NORMATIVA
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.
DISPOSICIO TRANSITORIA
El primer exercici d'aplicació de l'Impost, l'Ajuntament notificarà individualment la liquidació
provisional de les quotes municipals a partir del moment en què disposi de les dades censals
integrants de la matrícula. A partir de l'esmentada notificació, l'Ajuntament procedirà a recaptar
l'Impost en els terminis fixats al R.D. 1172/91 de 26 de juliol.
DISPOSICIO FINAL
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La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia tramitació segons disposen els articles 17 i
18 de la Llei 39/88, el dia 1 de gener de 1.992, i continuarà vigent fins a la seva modificació o
derogació.
VIGENCIA
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 1.992 i
seguirà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Vist-i-Plau
Certifico
L’Alcalde
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 8
**************************************************
EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
**************************************************
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 6.1 i 8.1A) de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes
Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. El fet imposable de la taxa constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què
entengui l’administració o les autoritats municipals.
. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa
que el particular no hagi existit sol.licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no
estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els expedients de
devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de
qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d’activitats de competència
municipal i a la utilització privativa o l'aquest municipi, a l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, previst en els articles 101 i 104 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin provoquin o en l’interès de les quals redundi
la tramitació la tramitació del document o expedient de què es tracti
Article 4.- SUBJECTES PASSIUS
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala
l'article 41 i 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què incorrin alguna de les següents circumstàncies.
1era. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2ona. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3era. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel què fa als expedients que han de fer efecte,
precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.
Article 6.. QUOTA TRIBUTARIA
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa
dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació complerta, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, de que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50% quan
els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin
l'acreditament.
Article 7.- TARIFA
la tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents
Epigraf 1) TAXA RELATIVA ALS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUSSECRETARIA
1.- Expedient de devolució de fiances, dipòsits de qualsevol
classe, siguin provisionals com definitius, fins i tot garanties
d'obres.
2.- Expedients per a la liquidació de l'arbitri sobre l'increment
del Valor dels Terrenys o taxa d'equivalència, per expedient
3.- Expedients contradictoris

Any 2014

9,73
16,91
9,73

Epigraf 2) TAXES RELATIVES ALS SERVEIS-CERTIFICACIONS
ESTADISTICA-PERMISOS
4.- Per cada certificat de documents municipals, bona conducta, de
residència, de vida, vendes, ect. expedit per la Secretaria, així com
qualsevol tipus de certificats, expedits a interés particular
5.- Idem, per drets de recerca de més de 5 anys.
6.- Llistat de caps de famílies o adreces
a) Tot el cens, per adreça
b) Per zones, per adreça
c) Segons edat, professió, ect, o altres circumstàncies, per
adreça
7.- Certificacions de consentiment patern, a efectes administratius
8.- Altes i baixes del Padrò Municipal d’habitants

2,54
2,41
0,09
0,09
0,09
2,54
2,54
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9.- Per la legalització o compulsió de documents privats, signatures,
10.- Bastanteig de poders i legitimació de personalitat en operacions
de caixa
11.- Per cada visat d’Alcaldia en les quitances dels sinistres de les
Companyies d’assegurances contra incendis
12.- Per facilitar model d’instància a l’interessat
13.- Per expedició de fotocòpies, per cada unitat
14.- Servei de Telefax
Emissió
Ambit nacional, preu fixe per fulla
Ambit internacional, preu fixe per fulla
Recepció
Preu fixe, qualsevol que sia de nombre de fulles
15.- Informes d’arrelament
Informes d’habitatge
Epigraf 3.-TAXES RELATIVES A L'AREA D' HISENDA
16.- Expedició de documents acreditatius de traspàs de concessions
llicències de qualsevol classe.
17.- Per l'expedició i renovació de Carnet Municipal, llicències de
venda en el mercat Públic, permís de conduir autos de lloguer, autorització a les auto-escoles, ect

0,83
4,86
4,86
0,09
0,09

2,41
11,41
2,20
30,00
30,00

2,54

2,54

Epigraf 4.- TAXES RELATIVES A L'AREA D'URBANISME
18.- Llicències d'obres de tramitació
simplificada, que no
requereixen
plànol
Taxa administrativa per tramitació d’expedient d’obra quan el
pressupost sigui inferior a 1.200,- €
Taxa administrativa per tramitació d’expedient d’obra quan el
pressupost sigui superior a 1.200,- €.
19.- Taxa administrativa per tramitació d’expedient d’obra amb plànol i/o
pojecte tècnic
20.- Taxa administrativa per tancament d’expedient, denegacions,
renúncies, ect

21.- Certificacions i informes
Inclusió de subapartat 22 de l'epigraf quart regulador de les taxes per
serveis urbanístics, creant la taxa de llicència per primera ocupació
d'habitatges, segons les tarifes següents
1) Vivendes unifamiliars
2) Resta vivendes
3) primera ocupació naus industrials
4) Primera ocupació places d’aparcament en edificis plurifamiliars
a) Cedula de qualificació urbanística o certificat d’aprofitament
urbanístic
b) Altres informes o certificacions
c) Qualsevol mena de permís que s’atorgui en general o que
l’autoritat municipal expedeixi
22.- Documentació Cartogràfica:
a) Full topogràfic E 1/5000, còpia paper
2on. original
b) Full planimètric E 1/1000, còpia paper
2on. original
c) Full lanimètric E 1/1500, còpia paper

10,00
45,00
45,00
45,00

65,73
16,91
65,73
65,73
7,52
18,80
4,60

9,73
18,47
9,73
18,47
9,73
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2on. original
d) Composició E 1/100, còpia paper
2on. original
e) Plànol ciutat E 1/2000, còpia paper

18,47
18,47
36,94
28,11

23.- Documentació Planejament:
a) Memòria Pla general, per cada full
conjunt
b) Programa d'actuació i estudi econòmic, per cada full
conjunt
c) Normativa urbanística, per cada full
conjunt
d) Plànols Pla General:
E 1/1500 (full), còpia paper
2on. original
E 1/1000 (full), còpia paper
2on. original
E 1/2000 (full), còpia paper
2on. original
e) Còpia planejament amb CD

9,73
18,47
9,73
18,47
9,73
18,47
36,25

24.- Altres documents municipals
Per cada full còpiat
Per fracció de còpia plànol
Per fotografies o escut municipal

0,38
4,60
24,17

25.- Expedients de ruina

369,25

26.- Expedients de tramitació de plans parcials o promoció privada

690,17

27.- Expedients de tramitació d'estudis de detall
28.- Expedients de tramitació de projectes d'urbanització d'iniciativa
privada (inclou l'autorització corresponent a l'execució de les obres
i les actuacions de seguiment i control)
29,- Expedients de tramitació de parcel.lacions o reparcel.lacions,
30.- Canvi de nom (obres, activitats)

369,25

31.- Renovació de llicències d’obres majors o menors caducades per
responsabilitat del peticionari, es meritarà la diferencia entre la quaota
mínima assignada a la nova llicència i la corresponent a la que es va
atorgar el seu dia.
32.- Sol.licitud prorroga de llicències d’obres majors i menors
33.- Expedients de tramitació de segregació
34.- Expedients de tramitació de divisió en propietat horitzontal
35.- Expedient d’innecessarietat de parcel.lació
36.- Expedient de tramitació de rompuda de terreny forestal
expedient de tala, poda i estessada, sobre base calculada pel tècnic
municipal
37.- Redacció d’informes en matèria de seguretat en cas d’incendi
derivats de la Llei 3/2010 de 18 de febrer
Informes de seguretat lligats a obra nova (llicència d’obres)
Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús ( activitats sense
obra)

0,18
46,16
0,18
9,73
0,18
27,26

107,32
184,64
150,32

42,27
184,64
184,64
184,64
2,56 %

227,70
95,00
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Article 8.- BONIFICACIONS DE LA QUOTA
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa
d'aquesta taxa.
Article 9.- ACREDITAMENT
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol.licitud que inici la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos a tribut.
2. En els casos a que fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies a que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta
s’inicií sense sol.licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 10.- DECLARACIO I INGRES
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment de segell municipal
adherit a l'escrit de sol.licitud de tramitació del document o de l'expedient on aquests mateixos en el
cas que aquell escrit no existís o que la sol.licitud no fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes que fa referència l'article 66 de la Llei de procediment
Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es
podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el
termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si
no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol.licitud serà arxivada.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de
jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha
satisfet la quota tributària corresponent.
Article 11.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de
1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva
derogació expresses.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en la seva redacció actual modificada, que consta de 11 articles, ha estat
aprovada per l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i publicada l'aprovació
inicial en el Butlletí Oficial de la Província núm.216 de data 10 de novembre de 2008.
Vist i Plau

Ho certifico:
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L'Alcalde

El Secretari
ORDENANÇA FISCAL NUM. 9
********************************************************

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTVITATS SUBJECTES A
AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA
LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA
LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES.

Article 1.- FONAMENT LEGAL I NATURALESA
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a
l’empara del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats, la Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés
d’adequació de les activitats amb incidència ambiental i el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Decret 50/2005, de 29 de març i la Llei 11/2009, de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu
reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost aquest
Ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal: de les autoritzacions
ambientals, de les llicències ambientals, de les comunicacions prèvies dels annexos III,
de la comunicació prèvia de les activitats innòcues excloses d’aquesta llei però
emparades pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 179/1995, de 13 de juny pel
que s’aprova al reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals de Catalunya i
Reial Decret 1/1990, de 12 de juliol i de les llicència municipals i comunicacions
prèvies a què estan subjectes els espectacles públics i les activitats recreatives d’acord
amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les
activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de
31 d’agost ; que s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò que preveu l’article 58 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació
per part de l’Ajuntament de:
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Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts
a la Llei 20/2009, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que
concedeix la Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats
que es relacionen en l’annex I.



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



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



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



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



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



Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels
expedients per:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
Adequació ambiental d’activitat.
Canvi de titularitat.
Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials).
Control ambiental periòdic
Control ambiental inicial activitats annex II i IV.
Legalització espectacles públics i activitats recreatives ( llicència municipal i
règim de comunicació)
8. Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, certificats
o altres tràmits relacionats amb l’activitat.

Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

70

Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)

Article 3.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
1. L’ obligació de contribuir naixerà en el moment que es formuli la sol·licitud de la
llicència o d’efectuar-se la comunicació prèvia, o cas, que aquella no es sol·liciti o la
comunicació no s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment de
legalització de l’activitat al subjecte passiu.
2. El règim general és el d’autoliquidació.
3. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia s’hauran de formular abans de
l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es
tracti.
4. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada, de cap
manera, per la denegació de la llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta
condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia
o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència.
5. Quan l’obertura de l’activitat s’hagi realitzat sense haver tingut la llicència
corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal
que porti a determinar si l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb
independència de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per
autoritzar l’obertura de l’establiment o decretar el seu tancament en el cas que
aquesta obertura no fos autoritzable.

Article 4.- SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES
1. Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària,
que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació
d’autorització ambiental, llicència ambiental o comunicació prèvia.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei
general tributària.
3. Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als articles
41 i 43.
4. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius ho
seran els titulars de l’activitat.
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5. En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència
ambiental, o sense haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en
subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat.
Article 5.- NO SUBJECCIONS
-

Ús del local com a habitatge.

-

Aquelles activitats que legalment no s’ hagin de proveir de la corresponent llicència.

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

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

-

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

-

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

b) Supòsits en trasllats
-

Els trasllats motivats amb motiu d’ obres de reforma al local actual.
L’exempció abastarà també a la reobertura del local primitiu un cop
acabades les obres.

-

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

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

-

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

c) Supòsits en traspassos
-

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

-

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

-

Transformació social (per reducció o ampliació de capital).

-

Fusió i absorció de societats.

-

Canvi de denominació social.

b) Bonificacions
Es bonificarà fins a un 25 % les empreses que disposin del certificat del sistema
d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).
Caldrà sol.licitud expressa a l’Ajuntament i es resoldrà l’expedient per Decret
d’Alcaldia) previ informe tècnic comprovador
No es concedirà cap més exempció en l’exacció de la taxa.

Article 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de
comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials):
Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de
local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials que requereixen
disposar d’una nova llicència.
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La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009,
de 6 de juliol es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 6è d’aquest mateix
article

TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I
- autorització
ANNEX II - llicència ambiental
ANNEX III - règim comunicació (*)
INNOCUA - règim comunicació (*)

858,46 €
858,46 €
634,60 €
487,23 €

(*) la taxa inclou la primera visita de comprovació i l’informe de seguretat en cas
d’incendi.
2. Control inicial d’activitat:
Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici
de l’activitat per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades
a l’autorització o llicència ambiental.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX II i IV
ANNEX III
INNÒCUES

705,89 €
231,12 €
142,06 €

3. Control periòdic de les activitats:
Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les
determinacions ambientals legals i a les fixades en la llicència.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I (*)
ANNEX II
ANNEX III
INNOCUA

152,14 €
705,89 €
389,72 €
207,91 €

(*) no inclou la inspecció
4. Canvi de titular d’una activitat
Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència d’una activitat que s’ha traspassat
TIPUS ACTIVITAT
CONCEPTE:
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ANNEX I- ANNEX II- ANNEX III- INNÒCUA
Amb visita de comprovació
Sense visita de comprovació

184,31 €
65,93 €

5. Altres actuacions relacionades amb activitats:
CONCEPTE
Informes de consulta prèvia a l’inici d’una activitat sense visita
Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat amb visita
Informes d’assistència, canvis no substancials, explotacions
ramaderes extensives i/o ecològiques (CCPAE)
Sonometries nocturnes
Sonometries diürnes
Segones i successives comprovacions (annex II i III)
Segones i successives comprovacions (innòcues)
Certificats
Conformitat consum propi

95,00 €
227,70 €
95,00 €
259,05 €
175,10 €
126,80 €
81,41 €
40,33 €
38,95 €

6. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
CONCEPTE
Llicència municipal
Règim comunicació

959,59 €
664,09 €

7. Informes de seguretat en matèria d’incendis i visites de comprovació:
CONCEPTE
Informes de seguretat lligats a obra nova
(llicència d’obres)
Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús
(activitats sense obres- tràmit d’activitats)

227,70 €
95,00 €

8. Altres informes i actuacions relacionades amb activitats:
CONCEPTE
Consum propi
Costos de tramitació, i/o revisió i/o actualització de les
activitats ( més l’increment de la taxa de l’informe
de SIGMA)
Revisions posteriors
Tancament d’expedients (tramitació)
Canvi de nom consum propi

95, ,00 €
36,76 €
31,79 €
36,76 €
36,76 €
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9.- Ampliacions, canvis de classificació, trasllats:
a) AMPLIACIONS: Tributarà igual que el punt 1 d’aquest article.
b) CANVIS DE CLASSIFICACIÓ: Tributarà igual que el punt 1 d’aquest article
c) TRASLLATS. Tributarà igual que el punt 1 d’aquest article
Article 8.- NORMES DE GESTIÓ
1. El règim d’ingrés amb caràcter general serà el de l’autoliquidació. Correspondrà
a l’Alcalde o òrgan en qui delegui, concretar els aspectes formals i
procedimentals relacionats amb l’esmentada autoliquidació.
2. En el cas d’obertura/règim de comunicació prèvia temporal per un període
inferior a sis mesos, la quota serà el 50% de la corresponent a primera obertura.
3. DESISTIMENT- Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els
interessats podran desistir de la seva petició, per escrit, i en aquest cas, el deute
tributari quedarà reduït al 50 % del que li correspondria si s’hagués concedit la
llicència.
4. Si en el moment del desistiment encara no s’hagués iniciat la tramitació de
l’expedient, només es cobrarà la taxa d’expedició de documents.
5.

Si el desistiment en canvi, és un cop ja s’ha atorgat la llicència, no es procedirà
a la devolució de la quantitat ingressada.

6. DENEGACIÓ- En el cas de denegació de la llicència, la quota serà del 25% de
la que li correspondria si s’hagués concedit la llicència.
7. CADUCITAT- En el cas que l’expedient d’obertura d’establiments hagi
caducat per responsabilitat del peticionari s’aplicarà el règim disposat pel
desestimant
8. DIVERSES ACTIVITATS AL MATEIX LOCAL- No es contemplarà cap
tipus de bonificació , en aquest cas s’haurà d’ingressar la quantitat corresponent
per cada una d’elles.

9. El pagament de la llicència d’activitat no suposarà mai per si mateix la
legalització de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a
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l’obtenció de la llicència i al compliment de totes les condicions i requisits
tècnics que l’imposi.
10. La concessió de la llicència d’activitats no suposarà obtenir automàticament la
llicència d’obres, per a la qual s’haurà d’iniciar el tràmit que correspongui.
11. No es tramitarà cap projecte ambiental sense el corresponent informe urbanístic
favorable i que s’hagi emès amb una vigència inferior a sis mesos, quan aquest
sigui preceptiu.
12. Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers.
13. Amb caràcter previ a la concessió de la llicència caldrà acreditar l’alta censal de
l’activitat econòmica a l’Agència Tributària que quedarà incorporada a
l’expedient.
Article 9.- DECLARACIÓ
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment
industrial o mercantil presentaran prèviament en el Registre General, la
sol.licitud corresponent, on especificaran l’activitat o activitats que es realitzaran
en el local i adjuntaran el contracte de lloguer o el títol d’adquisició del local, tot
indicant, en aquest darrer cas i si el local no tingués assignat cap valor cadastral,
el preu de l’adquisició o, si s’escau, el seu import de la construcció
2. Dia després d’haver estat formulada la sol.licitud de llicència d’obertura es
variava o ampliava l’activitat que es desenvolupa a l’establiment, o s’ alteraven
les condicions projectades per aquest establiment o bé s’ampliava el local previst
inicialment, aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’administració
municipal amb el mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració
prevista en el número anterior.
Article 10.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1. Quan el subjecte passiu sigui propietari, usufructuari o concessionari de
l’establiment i el local tingui un valor cadastral determinat, hom practicarà una
liquidació provisional prenent com a base imposable el valor de l’adquisició o,
si s’escau, l’import de construcció del local esmentat.
2. Després d’haver fixat el valor cadastral, es realitzarà la liquidació definitiva que
correspongui i de la seva quota se’n deduirà la que s’ha liquidat en provisional i
la diferència s’ingressarà a les arques municipals o, si fos procedent, es retornarà
d’ofici a l’interessat l’excés ingressat per conseqüència de la liquidació
provisional.
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3. Les taxes administratives derivades de la tramitació de les llicències d’activitats
incloses en la Llei 3/98, de 27 de febrer que actualment es trobin en tràmit,
meritaran la taxa que pertoca a l’annex corresponent atès als procediments
iniciats en base a la Llei anteriorment esmentada.
Article 11.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de
la Llei general tributària.

Article 12.- VIGÈNCIA
Aquesta Ordenança Fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 11 de març de 2011 i entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. L’Ordenança restarà vigent fins que no
es derogui o modifiqui de forma expressa.
DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactat actual modificat, que consta de 11 articles, ha
estat aprovada per l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 de març de 2011 i
publicada l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província núm. 106 de data 2
de juny de 2011.
Vis i plau
L’Alcalde

Ho certifico
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 10
***************************************************************
TAXA DE LLICENCIES D'AUTO-TAXI I VEHICLES DE LLOGUER
***************************************************************
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 18 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, i supletòriament, per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya; aquest Ajuntament estableix la taxa de llicències d'auto-taxi i vehicles de lloguer, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que,
en relació amb les llicències d'auto-taxis i vehicles de lloguer a que fa referència el Reglament
aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març s'assenyalen a continuació.
A) Concessió i expedició de llicències.
B) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord amb
la legislació vigent.
C) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de
tipus voluntari o per imposició legal.
D) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
E) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes C i
D.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligència.

Article 4.- RESPONSABLES
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5.- QUOTA TRIBUTARIA
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels
servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:
TAXA DE LLICENCIES D'AUTO-TAXI I VEHICLES
DE LLOGUER
1.- Per Concessió, expedició i registre o transmissió
de llicència dels vehicles de classes A,B i C
2.- Per any d'ús i explotació de llicència dels vehicles
de classes A,B i C
3.- Per substitució de vehicles de les classes A,B i C
4.- Per revisió anual ordinària dels vehicles, o extraordinariament a instància de part
5.- Per diligenciament dels llibre-registre de les
empreses de serveis de transport de les classes C i D.

Any 2014

43,13
17,26
21,72
9,05

4,54

Article 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.
Article 7.- ACREDITAMENT
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a),
b) i c) de l'article 2on., en la data en que aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de Diligenciament de llibresregistre, la taxa s'acreditarà en el moment que s’inicií aquella prestació i s'entendrà, a aquests
efectes, que l'inici esmentat es produeixi quan aquests es sol·liciten.
Article 8.- DECLARACIO, LIQUIDACIO I INGRES
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a
instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de que es tracti i s'hagin realitzat
els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i els
contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de
Recaptació.
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3. En quan al pagament per l'ús i explotació de llicència, aquest serà anual contra rebut i prèvia
confecció del corresponent Padró per part de l'Ajuntament.
Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener de 1.990. Es seu període de vigència
es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança, en la seva redacció actual modificada, que consta de NOU articles, ha estat
aprovada per l'Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i publicada
l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província núm.216 de data 10 de novembre de 2008
Vist i Plau
L'Alcalde

Ho

certifico:
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM.11
*************************************
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
*************************************
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i supletòriament, per la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i de conformitat amb el que disposa en els
articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis de cementiri municipal, com són:
assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures;
ocupació d'aquests panteons o sepultures; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i
guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, de
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin
convenients o s'autoritzin a instància de part.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius contribuents, els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la
realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
Article 4.- RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques
o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la llei General tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família
dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn a la fossa comuna.
Article 6.- QUOTA TRIBUTARIA
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
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Serveis Funeraris

Any 2014

Canon anual de neteja i conservació cementirí, per
cada nínxol
Cànon anual de neteja i conservació Cementrii, per
cada panteó
Cànon anual de neteja i conservació per cada columbari
Per drets d'enterrament
Per obrir nínxols, col.locar envà i material

9,57
19,16
4,00
14,37
156,69

Concessió de nínxols
1.- De nova construcció (vies Oest i Nord)
Baixos
Segon pis
Tercer pis
Quart pis
Grífola de nova construcció (baixos i 1er.)
Grífola de nova construcció (3er. i 4art.)
Cripta (quatre nínxols)

383,09
478,86
469,96
383,09
861,95
861,95
1.723,89

Via Est
Baixos
Segon pis
Tercer pis
Quart pis
Grifola (baixos i 1er.)
Grifola (3er. i 4art. pis)

578,33
734,04
734,04
631,72
1.312,37
1.356,86

2.- Antics arranjats(vies general, nord-dreta, nord-esquerra, sud-dreta i sud-esquerra)
Baixos
Segon pis
Tercer pis
Quart pis
Cinquè pis
Sisè pis
Grífola (baixos més segon pis)
Grífola de nova construcció (2on. i 3er. pis)
Grífola de nova construcció (baixos i 1er.)
Crípta (quatre nínxols)

172,39
325,63
325,63
325,63
172,39
172,39
498,20
651,25
501,13
1.149,26

3.- Columbari ( urnes funeraries )
Baixos
Segon pis
Tercer pis
Quart pis
C) Altres

95,76
119,72
117,49
95,76

Per poder escollir cada unitat
Per cessió de traspàs
Per expedició de duplicat Títol
Per cessió nínxol de persona sense familiars directes:
25% del total dels drets que li corresponguin s/preus
estipulats

9,57
14,37
9,57
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Abonament per nínxol cedit a l'Ajuntament

20,00%
del preu de
compra

Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare, es
pagaran els drets corresponents a una sola inhumació.
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passat al columbari, si
així se sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura quedi completament
lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de l'Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al
seu favor.
Article 7.- ACREDITAMENT
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a
gravamen, s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests se sol·liciten
o bé en el cas de conservació i neteja els drets inserits en la tarifa, seran liquidats en fer-ne ús i amb
efectes des de l'últim servei practicat. S'estableix el pagament anual dels drets de neteja i
conservació i l'Ajuntament confeccionarà amb caràcter previ el Padró corresponent.
Article 8.- DECLARACIO, LIQUIDACIO I INGRES
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol.licitud de permès per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del projecte i
la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s'hagi
realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis
que assenyala el Reglament General de Recaptació.
3. En el supòsit de neteja i conservació, els drets inserits en la tarifa es liquidaran conforme queda
establert en l'article anterior.
Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article 10.- DRETS FUNERARIS
El dret funerari pot ser de dos tipus:
- Els anteriors a l'entrada en vigència del nou Reglament que són de propietat perpètua dels
seus titulars, respectant l'Ajuntament els drets adquirits pels propietaris en tot allò que no
s'oposi a les normes i Reglament sobre gestió i del cementiri i policia sanitària mortuòria.
- Els nous s'atorgaran en règim de concessió administrativa amb una durada màxima de 50
anys renovables
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Article 11.- PERDUA O CADUCITAT DELS DRETS FUNERARIS.
Es dictarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb revisió de la corresponent sepultura a
l'Ajuntament, en els casos següents:
a).- Pel transcurs dels terminis de concessió del dret funerari, sense que s'hagués sol·licitat la
seva renovació .
b).- Per abandonament de la sepultura. Es considerà com a tal el transcurs de 4 anys des de la
mort del titular sense que cap familiar hagi instat la transmissió al seu favor.
c).- Per falta de pagament dels drets o taxes de conservació i manteniment, de forma continuada
duran quatre anys consecutius.
d).- Per renúncia expressa del titular.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
14/09/1989 i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1.990.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva
derogació expressa.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en la seva redacció actual modificada, que consta de NOU articles, ha estat
aprovada per l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i publicada l'aprovació
inicial en el Butlletí Oficial de la Província núm. 216 de data 10 de novembre de 2008.
vist-i-plau
L'Alcalde

Ho certifica
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 12
******************************
TAXA DE CLAVEGUERAM
******************************
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 18 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, i supletòriament, per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1988.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipals.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueres municipals i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sigui:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari
o el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests servei, qualsevol que
sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges
o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han
satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
Article 4.- RESPONSABLES
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5.- QUOTA TRIBUTARIA
1.La quota tributaria corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres, s’exigirà per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració i es determinarà
aplicant la tarifa següent::
TAXA DE CLAVEGUERAM

Any 2014

1.- La Quota tributària corresponent a la concessió de
la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la
quantitat fixa de:
Abocament per industrials
Prestació dels serveis de clavegueram i depuració
Per vivendes
Per comerç o Indústria

93,42
93,43
6,03
10,54

2.- Sol.licituds de renovacions de llicències d’abocaments
S’aplicarà la mateixa taxa anterior
Article 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.
Article 7.- ACREDITAMENT
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix
el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol.licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formulava expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipals. L'acreditament
per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la
llicència escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui
instruir per a la seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de
caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies
públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels
cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
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Article 8.- DECLARACIO, LIQUIDACIO I INGRES
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en el
cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la
variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes
declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi
finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici.
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i recaptaran anualment.
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol.licitud corresponent i, una
vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s'escaigui,
la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de
Recaptació.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 de
setembre de 1.989, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener de 1.990. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en la seva redacció actual modificada , que consta de VUIT articles, ha estat
aprovada per l'Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i publicada
l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província núm. 216 de data 10/11/2008.
vist-i-plau
L'Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 13
*********************************************************************
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, RECOLLIDA SELECTIVA I
TRACTAMENT DE RESIDUS
*********************************************************************
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i supletòriament, per la Llei
8/1987 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya; i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1988.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa de la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans, la recollida selectiva i el tractament de
residus a l'abocador comarcal de la Garrotxa, dels habitatges, allotjaments i locals o establiments on
s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les
deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o habitatges i
s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans,
les matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o
abocament requereixen l'adopció de mesures especials higièniques profilàctiques o de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa de prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis
següents:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el
servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendament
o, fins i tot, de precari.
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2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
3.- Unitats tributàries. Es consideraran unitats tributàries les finques que constin
donades d’alta al Padró de béns immobles amb destí habitatge (d’acord a l’article 3 de
la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’habitatge), estiguin o no habitades i
estiguin en sòl urbà o en sòl rústic, però sempre que estiguin en disposició d’obtenir la
llicència de primera utilització. En el supòsit de què una finca d’alta a l’IBI
correspongui a més d’un habitatge la unitat tributària serà cada un dels habitatges.
Tindran també la consideració d’unitats tributàries cadascuna de les activitats
empresarials, professionals o artístiques, que constin donades d’alta al Cens d’activitats
econòmiques, estiguin o no en local determinat, i que siguin productores de deixalles.
4. Supòsits de no subjecció. No es tributarà per la taxa d’escombraries domiciliàries, tot
i que la unitat consti donada d’alta al padró de l’Impost sobre béns immobles en els
següents casos:
a) Habitatges que degut al seu deficient estat de conservació no estan en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat.
b) Habitatges en construcció (pendents de l’obtenció del certificat final d’obra)
c) Habitatges que es troben afectats per obres de rehabilitació-reforma que
impedeixen l’habitabilitat d’aquests (durant el termini fixat en la preceptiva
llicència per a l’execució de les obres)
És requisit indispensable per cursar la baixa del padró, la corresponent acreditació
mitjançant:
- Respecte a l’apartat a): Informe emès per tècnic col·legiat on hi consti
expressament la data a partir de la qual l’habitatge no reuneix les condicions
d’habitabilitat. Es documentarà l’informe amb fotografies. Prèvia la concessió de
baixa es procedirà, si es creu convenient, a la revisió de l’expedient via
inspecció.
- Respecte a l’apartat b): Informe emès per tècnic competent on es certifiqui la
no finalització de les obres.
- Respecte a l’apartat c): Còpia de la llicència municipal de rehabilitacióreforma.
La regularització per baixa o devolució que correspongui, sempre serà d’acord al límit
legal de la prescripció.
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Article 4.- RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles anteriors.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5.- EXEMPCIONS
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que
obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.
Article 6.- QUOTA TRIBUTARIA
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per, unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES, RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE RESIDUS

Any 2014

Concepte

1.- Vivendes familiars
2.- Bonificacions per la tercera edat:
2.1.- Els jubilats que viuen sols i que no arribin al sou minim interprofessional seran exempts de pagament.
2. 2.- Els jubilats que viuen acompanyats, per la seva parella en el
cas de que tota la unitat familiar acumulativament no arribi al doble
del sou minim interprofessional seran exempts.
2.3.- Els jubilats que viuen sols o amb la seva parella també jubilada seran bonificats amb un 50%
Les diverses situacions abans esmentades s'hauràn de justificarse documentalment.
3.- Bars, cafeteries, ect.
4.- Hotels, fondes, ect.
5.- Locals comercials
6.- Locals Indústrials: la tarifa estarà composada per
ptes. fixes
Ptes. per cada treballador que tingui l'empresa.
7.- Vivendes Rústiques
8.- Vivendes Rústiques amb activitat agricola ramadera

178,94

89,46

566,96
566,96
325,26
465,65
27,75
178,93
89,47

Les famílies nombroses que així ho acreditin amb el carnet correspo-
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nent expedit per la Generalitat tindran una bonificació del 25%.
Les empreses que estinguin desconnectades del servei de recollida
només hauran de pagar l'import per cada treballador que tingui.
En empreses industrials quedaran exents amb la presentació de la
documentació justificant d'alta en una empresa gestora de residus
oficials .

El resultant serà el total import de la tarifa anual que haurà de pagar cada empresa.
Als efectes d'aquest apartat s'entendrà per
local industrial, els locals on s'ubiqui tot tipus
d'empreses, així com aquells en els que es desenvolupin tot tipus d'oficis (ja sigui taller, nau,
magatzem, etc.)
La recollida d'estris i mobles domèstics es realitzarà de forma gratuïta per part de l'Administració.
Les indústries estaran obligades a disposar de contenidors, els quals els hi seran facilitats per
l'Ajuntament, i quin preu serà el mateix import que hagi satisfet l'Ajuntament.
Article 7.- ACREDITAMENT
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del
servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei
municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o
locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de
l'any natural.
Article 8.- DECLARACIO I INGRES
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la
declaració corresponent i ingressaran simultàniament la quota de l'any en curs.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que
figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir
del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.
Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIO FINAL
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Aquesta Ordenança Fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14
de setembre de 1.989, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1.990. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en la seva redacció actual modificada , que consta de NOU articles, ha estat
aprovada per l'Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i publicada
l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província núm. 216 de data 10 de novembre de 2008.
vist-i-plau
L'Alcalde
El Secretari

Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

93

ORDENANÇA FISCAL NUM. 14
********************************************************************
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA
********************************************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i les disposicions de
l'article 106 en relació als 4.b) i 5.E.c.) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, els articles 6.1 i 8.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i el 15 i següents de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la "taxa per retirada de vehicles a la via pública", que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la 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.
Article 3.- OBLIGACIO DE CONTRIBUIR
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del Codi de la Circulació i afecta
qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per, no
corregeix la deficiència causant de l'advertència i la permanència d'un vehicle abandonat al carrer
pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, o signifiqui un
perill o la destorbi
greument.
Article 4.- SUBJECTE PASSIU
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes
que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
Article 5.- TARIFES
Les tarifes que s'han d'aplicar son les següents :
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TAXA
PER
RETIRADA
DE
VEHICLES
ABANDONATS
Any 2014
O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVA
MENT A LA VIA PUBLICA
Trasllats

Per trasllat de camiò o turisme amb el servei de grua,
al dipòsit municipal, incloent-hi una estada no superior
a 24 hores des del moment de l'ingrés del vehicle a
l'esmentat dipòsit
55,96
Per retirada i transport de motocicletes i - idem, però
per el trasllat de motocicletes, ciclomotors

11,93

Estades per dia
Camiò
Turisme
Motocicleta
Ciclomotor

10,33
5,17
3,58
2,59

Article 6.- NORMES DE GESTIO I RECAPTACIO
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 municipal contra el lliurament d'un comprovant que dona l'Ajuntament o
mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes
restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a Tresoreria Municipal amb la periodicitat que
determini l'Ajuntament.
Article 7.- INFRACCIONS I SANCIONS
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines municipals, són responsables
de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb la penalització
conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 de
setembre de 1.989, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1.990. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en la seva redacció actual modificada , que consta de SET articles, ha estat
aprovada per l'Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i publicada
l'aprovació inicial en el Butlletí 216 de data 10 de novembre de 2008.
vist-i-plau
L'Alcalde
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 15
*******************************************************
LA TAXA PELS DISTINTIUS AMB L'ESCUT MUNICIPAL
*******************************************************
Article 1.- DISPOSICIO GENERAL
D'acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s'estableix la taxa pels distintius amb l'escut municipal.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Està constituït per la tramitació de concessió de distintius amb l'escut municipal, o la reposició del
distintiu en cas de pèrdua, etc..
Article 3.- BASES I TARIFES
TAXA DISTINTIUS AMB ESCUT MUNICIPAL

Any 2014

Conceptes

Preu per quinqueni o en el moment de la sol.licitud
c) Plaques d'entrada de vehicles en edificis o reserva
aparcaments (guals)
d) Plaques d'obres
f) Plaques de remolcs agricoles

12,92
40,00
2,76

Pre per quinqueni o en el moment de la sol.licitud
g) Plaques de cases

1,74

NOTES:
A) Les plaques de, bicicletes i remolcs agrícoles, es lliuraran cada 5 anys ( coincidint amb els que
acaben amb 1 i 6 ) i per una vegada.
Igualment seran lliurades per les altes que es donin durant el període corresponent, siguent la
tarifa irreduible.
B) El donar de baixa algun dels conceptes esmentats en el paràgraf anterior, el contribuent haurà
d'entregar a l'Ajuntament la placa que sigui vigent.
Article 4.- DRET SUPLETORI
En tot el no previst regeix la Ordenança Fiscal General.
Article 5.- APROVACIO I VIGENCIA
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La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1.995 i seguirà vigent mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança, que consta de CINC articles, ha estat modificada i aprovada per
l'Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i publicada l'aprovació inicial
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 216 de data 10 de novembre de 2008
Vist-i-Plau
L'Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 16
**************************************************
GENERAL REGULADORA DELS PREUS PUBLICS
**************************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
L'establiment, fixació i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol 1 de la
Llei 39/89, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals, i
supletòriament, per la Llei 8/1987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya; a
l'empar del que disposa l'article 106, en relació als 4.b) i 5.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 2.- CONCEPTE
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan 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
prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en
l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat,o bé quan no es tracti de
serveis dels quals s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la normativa
vigent.
Article 3.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan solidàriament obligats al pagament :
A) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l'aprofitament especial o la prestació del
servei sempre que no s'esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf 2 de l'article 8.
B) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular, o
utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer els preus públics, encara que no hagin
demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.
Article 4.- NO SUBJECCIO I EXEMPCIONS
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots
els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.
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Article 5.- NECESSITAT D'AUTORITZACIO
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o
que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o
prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de
l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 6.- INDEMNITZACIONS PER LA DESTRUCCIO O EL DETERIORAMENT DEL
DOMINI PUBLIC
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui,
s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i
a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi
amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import
del deteriorament dels malmesos.
L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a
que es refereix aquest article.
Article 7.- NAIXAMENT DE L'OBLIGACIO
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de
l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament especial.
També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un aprofitament
especial, encara que no hagi estat autoritzat.
Article 8.- DIPOSIT PREVI
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, l'activitat
administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es presti o no es practiqui, l'import
esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.
Article 9.- PERIODES DE VENCIMENT
Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si
el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la
notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
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Article 10.- CONCESSIO O AUTORITZACIO D'APROFITAMENTS ESPECIALS
1. Quan es tracti de l'ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu el que està
constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció de domini públic, de manera que se'n
limiti o se n'exclogui la utilització per part dels altres interessats) de caràcter continuat o d'un ús que
comporti la transformació o la modificació del domini públic, el preu públic ha d'ésser objecte de
concessió. Les concessions s'adjudiquen partint del preu de tarifa, mitjançant un concurs segons la
normativa del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu
de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre, i la reguladora de la contractació dels ens locals.
En caràcter supletori hi és d'aplicació el "Reglamento de Bienes de las Entidades Locales",
aprovat per R.D. 1372/1986, de 12 de juny. L'atorgament de les concessions correspon al Ple, i hi
és preceptiu i indispensable el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació
quan s'atorgui per més de cinc anys i quan la quantitat dels béns de domini públic siguin superiors
al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
2. Quan es tracti de l'ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada
inferior a un any, en el cas que els sol·licitants siguin més d'un, l'atorgament de la corresponent
llicència correspon a l'Alcalde. Per al seu atorgament es parteix del preu de tarifa i cal seguir
procediments que, sense perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis d'objectivitat,
publicitat i concurrència, com poden ser el concurs normal, el concursant, la subhasta mitjançant
puges a la dita, etc.
3. En els altres casos, correspon a l'Alcalde l'atorgament de llicències d'ús o aprofitament especials
de béns de domini públic pel preu de tarifa.
GESTIO DELS PREUS PUBLICS
Article 11.- NORMES DE GESTIO
L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri
necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o d'aprofitament i pot, així mateix, fer
les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions,
l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que
posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
Article 12.- SUSPENSIO DEL SERVEI O APROFITAMENT
L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats al pagament
incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les
comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels
preus acreditats.
Article 13.- INTERESSOS DE DEMORA
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Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració municipal
pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d'interès
legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l'obligació.
Article 14.- VIA EXECUTIVA
Al cap de sis mesos del venciment, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de
constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació de dèbit
corresponent i la justificació d'haver-se fet el seu requeriment.
Article 15.- ESTABLIMENT I FIXACIO DELS PREUS PUBLICS
L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 26.2.b de la Llei
7/1985, de 2 d'abril.
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts
pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan
els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos
termes, en relació amb els consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent que en els seus
estatuts.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una
còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen el cost
del servei.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l'impost
sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula.
Article 16.- SUPOSITS ESPECIALS
Els preus públics que puguin correspondre a la "Compañia Telefónica Nacional de España" se
substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la
disposició addicional 8a. de la Llei 39/1988, en relació amb la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o la volada de les vies públiques municipals, en favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, el seu import
consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1 per cent dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment les esmentades empreses en el terme municipal.
El pagament de l'esmentat import és compatible amb l'exigibilitat de taxes o preus públics per a la
prestació de serveis.
Article 17.En els altres casos d'aprofitaments especials, el preu ha de ser igual o superior a la seva valoració.
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Salvat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de
l'aplicació del tipus d'interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s'ocupi.
Aquest valor no ha de ser necessàriament el que figuri en l'inventari municipal i pot ser el valor
cadastral de la zona,
el que s'ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, el que es deriva de peritatges de tècnics
municipals o d'agents de la propietat immobiliària, etc. a elecció de l'administració municipal.
Article 18.L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de satisfer,
com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada.
Article 19.Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. Si es
tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal consignar en els
pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si
existia.
Article 20.Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament. l'època o el moment en
que es produeixi, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o l'aprofitament.
Article 21.En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic corresponent que es
pot limitar, en el cas d'aprofitaments especial del sòl de domini públic, a una zonificació del terme
municipal amb els valors corresponents.
Article 22.No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents :
A) Abastament d'aigua en fonts públiques.
B) Enllumenat de vies públiques.
C) Vigilància pública en general.
D) Protecció Civil.
E) Neteja de la via pública.
F)Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.
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VIGENCIA
Article 23.Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 1.990 i continuarà en vigor
mentre no s'acordin la seva modificació o derogació.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança, que consta de VINT I TRES articles, ha estat modificada per l'Ajuntament
en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2003 i publicada l'aprovació inicial en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 215 de data 11 de novembre de 2003.i

Vist-i-plau.
L'Alcalde,

El Secretari
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***********************************************
ANNEX
GENERAL REGULADORA DELS PREUS PUBLICS
***********************************************
PREU PUBLIC PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENTS ESPECIALS
1.1.- SERVEIS DE SANITAT PREVENTIVA I SERVEIS DE DESRATITZACIO
A) VACUNACIO ANTIRABICA PER ANIMALS MENORS
1. Fet Imposable.- Constitueix el fet imposable la presentació del servei de sanitat preventiva
consistent en la vacunació antiràbica dels gossos existents en aquest terme municipal, en profit de la
sanitat i salubritat públiques d'aquesta població.
2. Obligació de pagament: Neix des que tingui lloc la presentació del servei de vacunació
antiràbica.
3. Subjecte passiu: Estan obligats al pagament dels qui es beneficiïn dels serveis o les activitats,
realitzades per aquest municipi, a què es refereix l'apartat anterior.
4. En cas de que el propietari del gos no portés l'animal a vacunar-lo a les instal·lacions municipals
en els dies i hores que oportunament s'indicarà, seran única i exclusivament de compte del
propietari de l'animal totes les responsabilitats que se'n puguin derivar.
B) INSCRIPCIO AL CENS MUNCIPAL DE GOSSOS.
1.Fet imposable.-Constitueix el fet impossable la inscripció de l’animal de companyia al CENS DE
GOSSOS.
2. Obligació de pagament: Neix des que tingui lloc la tineneça e inscripció de l’animal al cens
correponent.
3. Subjecte passiu: Estan obligats al pagament dels qui es beneficiïn dels serveis o les activitats,
realitzades per aquest municipi, a què es refereix l'apartat anterior.
C) SERVEIS DE DESRATITZACIO
1. Fet imposable.- Constitueix el fet imposable la prestació del servei de desratització en tot el
terreny o espai d'ús públic
d'aquest terme municipal, en profit de l'higiène, sanitat i salubritat públiques d'aquesta població.
2. Obligació de pagament: Neix des de que tingui lloc la prestació del servei.
3. Subjecte passiu: Estan obligats al pagament els usuaris de les finques urbanes (ja siguin
propietaris o llogaters), a raó de vivenda o unitat familiar, indústria, comerç, bar, etc., que radiquin
en tram urbà, en quins espais d'ús públic l'Ajuntament hi tingui establert el servei de desratització.
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Així mateix, tot aquell propietari o veí que sol·liciti els serveis de l'Ajuntament per a una aplicació
de desratització particular en la seva vivenda, indústria, comerç, bar, etc. la tarifa a satisfer en
concepte de taxa per la prestació del servei sol·licitat, serà en funció dels metres quadrats de la
superfície de la vivenda, local, comerç, ets. a desratitzar, a raó de 012,- Euros./m2
TARIFES
PREUS PUBLICS

Any 2014

Tarifes de l'annex General de preus públics
a) Taxa de cens
b) Serveis desratització

3,63
7,25

Sant Joan les Fonts, a 31 de desembre de 2008
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 17
************************************
L'IMPOST SOBRE LA PUBLICITAT
************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
La present Ordenança Fiscal s'estableix a l’empara d'allò que disposa l'article 106 en relació als
4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles
6.1. i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i
següents de la Llei
39/1988, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest
municipi, a l'Impost sobre publicitat, previst en la Disposició Transitòria Tercera de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2.- BASE IMPOSABLE
La base imposable estarà constituïda per :
A) En el cas de rètols i tanques, per la superfície d'ells mateixos expressada en metres
quadrats.
B) En el cas de cartells, per la superfície d'ells mateixos expressada en metres quadrats.
C) En el cas de distribució de publicitat, la base vindrà
d'exemplars que es distribueixin.

constituïda pel nombre

Article 3.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1. Els rètols que assenyalin una activitat professional lliure, amb el nom del titular i l'horari
col·locats a la façana o a la porta d'entrada de l'immoble on s'exerceix l'activitat, no podrà
ultrapassar la superfície de 600 cm . En els vehicles d'empreses, els rètols no podran ultrapassar la
superfície de 600 cm . Si ultrapassen tals superfícies, s'estimarà que no acompleixen una funció
identificadora, sinó publicitària, havent, en aquest cas, d'abonar l'impost corresponent a les mesures
que tinguin.
2. La publicitat exterior que tingui el caràcter d'oficial, sigui d’interès social o cultural, o es realitzi
amb ocasió de fires i festes.
Article 4.- TARIFES
Les tarifes d'aquest impost seran :
A) Per exhibició de rètols a exteriors i tanques publicitàries, inclòs rètols instal·lats amb caràcter
fix o permanent en vehicles, es pagarà per any, per metre quadrat o fracció ....1,20 Euros.
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B) Per exhibició de cartells a exteriors, per centímetre quadrat o fracció, per una sola vegada,
sense que pugui excedir de quanranta-cinc centims per unitat ............... 0.01 Euros.
C) Per distribució de publicitat: Cada Centenar o fracció, de publicitat repartida de cartells
de mà, per una sola vegada ............ 1,20 Euros.

Article 5.- GESTIO
1. Els contribuents o empreses de publicitat que realitzin llur pròpia o aliena publicitat mitjançant
rètols o tanques subjectes a l'impost, així com mitjançant rètols instal·lats amb caràcter fix o
permanent en vehicles, estaran obligats al pagament de l'impost anualment, d'acord amb el padró
que es confeccionarà a l'efectes i amb allò previst en l'Ordenança Fiscal General i el Reglament de
Recaptació.
2.L'impost corresponent als cartells i a la publicitat repartida, es satisfarà en el moment de
sol·licitar-se i obtenir- se la preceptiva autorització, acompanyant-se'n d'un.
3.L'Adminstració municipal podrà exigir la prestació de l'esmentada propaganda per a la seva
comprovació i segellament, en el cas de estimar-ho procedent.
Article 6.- APROVACIO I VIGENCIA
Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 14 de
setembre de 1.989, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1.990.
El seu període de vigència es mantindrà fins al dia 31 de desembre de 1.990 d'acord amb el que
estableix la Disposició
Transitòria Tercera, apartat 1er., paràgraf 3er. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança, que consta de 6 articles ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el dia 14 de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou, i publicada l'aprovació inicial en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 131 de data 30/09/1989. Aquesta Ordenança començarà a
regir a partir de gener de 1990 i continuarà en vigor mentre no s’acordin la seva modificació o
derogació.
Vist-i-plau
L'Alcalde

El Secretari,

Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

107

ORDENANÇA FISCAL NUM. 18
*******************************************
QUOTES DE LA GUARDERIA MUNICIPAL
******************************************
Article 1.- FONAMENT LEGAL
El seu objecte és desenvolupar i fixar les mensualitats a pagar per els usuaris del servei de
la llar d’Infants
Degut a la gran demanda de places, s’estableix obrir un període de pre-inscripció. Aquest
període queda establert per a tot el mes de març.
Els barems que es faran servir a l’hora d’obtenir plaça a la Llar d’Infants (per ordre de
preferència):
1.- Els fills de matrimonis residents al municipi de Sant Joan les Fonts, i els fills de
treballadors municipals.
2.- Que es tingui algun familiar directe resident a Sant Joan les Fonts (avis...)
3.- Que es coincideixi amb un germà a la guarderia
Article 2.- BASE IMPOSABLE
La base imposable estarà constituïda per:
a) Les mensualitats es cobraran integres per mesos naturals .
b) Dinar i/o berenar, es cobraran per mesos naturals. Si un nen/a. falta a l’escola es
descomptaran els àpats a partir d’una setmana de falta, sempre i quan els pares hagin avisat amb
antelació.
c) Les mensualitats es cobraran a partir de que el nen/a hagi complert 4 mesos..
d) Si a partir de la data prevista d’entrada del nen/a no comença a la llar, es cobrarà la
totalitat de la quota en concepte de reserva de plaça.
e) Els usuaris de la llar d’Infants que per les raons que sigui, retornin el rebut
corresponent a un mes, se’ls demanarà que el més aviat possible passin per l’Ajuntament per tal
de fer-la efectiva, en cas contrari i si també retornen el rebut corresponent a la següent
mensualitat s’entendrà que no vol seguir utilitzant aquest servei i se’l suprimirà de la llista de
matriculats.
Article 3.- TARIFES
Les tarifes d’aquest impost seran:
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CONCEPTE

IMPORT

1.- MATRÍCULA

150.00 €

2.- QUOTA MENSUAL DEL SERVEI

160.00 €

3.- PREU DEL DINAR

85.00 €

4.- PREU DEL BERENAR

20.00 €

5.- HORA EXTRA MATÍ

30.00 €

6.- HORA EXTRA TARDA

30.00 €

7.- MENJAR ESPORÀDIC

5.00 €

8.- BERENAR ESPORÀDIC

1.50 €

Article 4.- BENEFICIS FISCALS
No s’aplicran excempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, excepte en els casos següents:
- Families on hi tenen 2 nens a l’hora,
- Families nombroses.
- En aquests dos casos es farà una reducció en la quota mensual del 25 %, sempre i quan
s’acrediti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, que consta de 3 articles ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el dia 14 de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou, i publicada l'aprovació inicial en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 131 de data 30/09/1989. Aquesta Ordenança començarà a
regir a partir de gener de 1990 i continuarà en vigor mentre no s’acordin la seva modificació o
derogació
DILIGENCIA:
Aquesta ordenança en el seu redactat actual modificat, fou aprovada inicialment ple Ple el dia 17
de setembre 2012, exposada al públic, mitjançant edicte que es va insertar en el B.O.P. núm. 13 de
data 5 d’octubre de 2012, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Vist-i-Plau
L’Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 19
**************************************************************
SUBVENCIONS COM A MESURES PER FOMENTAR L’OCUPACIÓ
**************************************************************
FET IMPOSABLE
En els casos d’implantació en el municipi d’empreses de nova creació que generin ocupació
amb un mínim de tres empleats o per aquelles instal·lacions declarades d’interès ciutadà i/o
social, l’Alcaldia-Presidència podrà otorgar subvencions per a la reducció de les quotes dels
Impostos sobres Béns Immobles, Impost sobres Obres i Construccions i taxes per obertura d’un
establiment i ocupació de via pública fins a un màxim del 75 per cent durant els tres primers
anys, el 50 per cent el quart any i d’un 25 per cent el cinquè any.
Aquestes subvencions seran d’aplicació a qualsevol empresa que s’instal·li en sol industrial.
La subvenció s’otorgarà amb acreditació prèvia del compliment de les condicions establertes i
en particular de l’efectiva creació dels llocs de treball que hauran de ser fixos (per temps
indeterminat). La creació dels llocs de treball ha de ser prèvia a la sol·licitud de la subvenció.
Per al càlcul de l’import de la subvenció, s’aplicarà el següent barem sobre la quota tributaria.
NOMBRE
FIXOS
Tributs
de 3 a 10
Impost obres i Construccions 40%
Obertura Establiments
40%
Ocupació via pública
40%
IBI, 1er, 2on. i 3er any
20%
4art. any
10%
5è. any
5%

DE

TREBALLADORS

d'11 a 25
60%
60%
60%
40%
20%
10%

mes de 25
75%
75%
75%
75%
50%
25%

Per l’atorgament de la subvenció es requerirà informe previ de secretari sobre les quotes
tributàries que correspon satisfer als subjectes passius beneficiaris de la subvenció, que es
comunicarà a la Intervenció Municipal perquè confeccioni l’expedient corresponent i efectuï les
anotacions comptables.
Poden gaudir de les mateixes subvencions les empreses exsitents al municipi que es traslladin a
un dels poligons industrials
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple del dia 10 de novembre de 1997, exposada al
públic mitjançant edicte que es va insertar en el B.O.P. núm. 154 de 22 de novembre de 1997, i en
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i publicada definitivament en el B.O.P. núm. 174 de data
31 de desembre de 1997.
Vist i Plau
L’Alcalde

Ho certifico
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
*****************************************************************************
REGULADORA DE LES SUBVENCIONS COM A MESURES APLICABLES PEL
FOMENT DE LA MILLORA DE L’ASPECTE EXTERN DELS INMOBLES AL
MUNICIPI
*****************************************************************************
Capítol 1
Disposicions generals, objecte i finalitat de l’Ordenança.
Article 1.1.- El fonament legal d’aquesta ordenança s’empara en el que disposen els articles 223 a 226 de
la Llei 8/1987 de 15 d’abril, i els articles 118 a 135 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
2.- En compliment del mandat establert en l’article 124 del ROAS, aquesta Ordenança regula els
aspectes següents:
a) L’objecte de la subvenció.
b) Els requisits que han de reunir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los.
c) El termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix
la subvenció.
d) Les garanties a favor dels interessos públics.
e) Els supòsits de revisió de les subvencions concedides.
f) La forma de la concessió de les subvencions i el termini per a l’atorgament.
Article 2
1.- Es objecte d’aquesta ordenança l’atorgament de subvencions pròpies per a incentivar
l’arranjament de façanes i exteriors d’edificis dins el municipi de Sant Joan les Fonts, entenem
per aquestes: façanes, accessoris, teulats, ect.
2.- Les subvencions consistiran en una atribució dinerària efectiva en la quantitat que
s’especificarà.
Capítol II
De les subvencions i els seus beneficiaris
Article 3
1.- Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són revocables i reduïbles i no poden ser
invocades com a precedent.
Article 4
1.- En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris de mera liberalitat.
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Article 5
1.- Les subvencions que son objecte d’aquesta ordenança les concedeix l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts per a la realització de les següents activitats subvencionables:
a) Inversions de rehabilitació i remodelació de les façanes i exteriors dels edificis enclavats
dins l’àmbit gravat amb IBI de naturalesa rustica i urbana de Sant Joan les Fonts que
tinguin, , una antiguitat d’acord amb el següent quadre:
De + de 20 anys
40%
De 30 a 40 anys
60%
De .+ de 40 anys
100%
2.- Les subvencions consisteixen n l’atribució efectiva d’una quantitat determinada de diners
que serà avaluada en funció de les quotes de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, de l’impost sobre l’increment del Valors dels Terrenys de natura Urbana, de l’impost
d’Activitats Econòmiques.
3.- Les subvencions que s’atorguin per motiu de rehabilitacions de façanes d’acord amb
l’establert a la lletra a de l’art. 5.1, tindran una quantia equivalent al quadre de l’article 5.1 a) de
la liquidació que es practiqui per l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (Ord. Fiscal
núm. 5)
Article 6
1.- Podran ser beneficiàries de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts,
les persones físiques i jurídiques que realitzin sense ànim de lucre alguna o algunes de les
activitats descrites e n l’article 5.1.
Respecte a les actuacions compreses dins la lletra a de l’article 5.1, podran ser beneficiaris de
les subvencions els propietaris, llogaters i persones que gaudeixin d'un dret real d’ús i gaudí
respectes de les edificacions, les façanes de les quals, siguin objecte de rehabilitació.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar recurs economico-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució, si bé es podrà
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Article 7
Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els següents:
- L’acreditació fefaent de la personalitat si s'èscau, de la representació.
- La justificació que l’activitat subvencionable és d’interès municipal.
Article 8
A) Són drets dels beneficiaris:
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-

Percebre la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts en les condicions
fixades en l’acord de concessió, sense perjudici de les facultats que l’Ajuntament es reserva
per al fraccionament i/o ajornament del lliurament.
b) Són deures dels beneficiaris:
- Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de l’ajut.
-Presentar la documentació justificativa que requereix l’Ajuntament.
-Justificar les despeses realitzades en un termini no superior als trenta dies a comptar de la data
de finalització de l’activitat subvencionada. L’obra serà examinada pel tècnic municipal.
-Facilitar la fiscalització del compliment de la finalitat objecte de la subvenció.
CAPITOL III
Procediment per a l’atorgament de subvencions
Article 9
Les sol·licituds de subvenció es presentaran al Registre General de la Corporació, juntament
amb la sol·licitud de les corresponents llicències d’obres i/o activitats.
La documentació que cal presentar a més de la que s’assenyala en l’article 7è., és la següent:
- Instància de sol·licitud.
- Memòria explicativa de l’activitat objecte de la sol·licitud de subvenció .
- Determinació del pressupost total de l’activitat i de la subvenció que se sol·licita.
Article 10.Si s’observessin deficiències en la documentació presentada o es considerés necessària
l’aportació de documentació complementària, es requerirà al sol·licitant perquè les esmeni o la
presenti en un termini màxim de deu dies, i se l’advertirà que, en cas contrari, es declararà la
caducitat de la instància i l’arxiu de les actuacions sense cap altre tràmit.
Article 11.Rebuda la sol·licitud, aquesta serà informada per/la Tècnic/a corresponent, segons l’activitat, i el
regidor de l’Àrea afectada, d’acord amb la distribució de matèries fixada en l’organigrama
municipal. El Regidor elevarà la proposta que s’escaigui a la Comissió de Govern, un cop
obtingut l’informe de disponibilitat pressupostària que inexcusablement haurà d’emetre la
intervenció de fons municipal.
Article 12.1.- El termini màxim per l’adopció de l’acord corresponent per la Comissió de Govern serà de
tres mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General de la Corporació.
2.- L’acord de concessió de la subvenció determinarà el moment de la seva percepció.
Determinació que seguirà les següents pautes:
- Les subvencions que constitueixen en un pagament únic, es lliuraran d’una sola vegada en
el termini que s’estableixi a l’acord de concessió.
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-

Les subvencions que mantenen la seva vigència durant un període de temps superior a un
any es lliuraran per la quantitat que correspongui a l’exercici corresponent, en el moment
que l’Ajuntament acordi dins l’exercici.

CAPITOL IV
Justificació i fiscalització
Article 14.1.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts podrà en qualsevol moment verificar l’adequació de
l’activitat subvencionada a les finalitats declarades pel beneficiari.
2.- L’incompliment manifest de les finalitats de l’activitat subvencionada a l’oposició
injustificada del beneficiari a facilitar l’activitat de control facultarà l’Ajuntament per a la
revocació de l’ajut i per a l’exigència, si s’escau, des rescabalament de les quantitats ingressades
indegudament.
3.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en cas de revocació de subvencions, podrà utilitzar la
via d’apremi o retenir saldos a favor del beneficiari incumplidor per al rescabalament de
subvenció revocada.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució si bé es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Vist-i-Plau
L’Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
*******************************************************************************
TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB FINALITAT
LUCRATIVA
*******************************************************************************
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.l de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc
mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els
supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.
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5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir
dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a
les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del
titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de
l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de
l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents :
1,1 QUIOSCOS

Any 2014

Per any o fracció am un màxim de 40 m2

541,42

1.2.- Ocupació de terrenys amb taules i cadires
Ocupació de terrenys amb taules i cadires

23,80

1.3.- Ocupació de terrenys amb parades, Espectacles, ect
Es fixa una fiança de 30,05- €. per parada, durant
l'ocupació.
a) Autos de xoc i similars ptes/dia

26,88

b) Cavallets, sínies i similars €/dia

26,88

c) Casetes i barraques de tir o similars €/dia

9,40

d) Taules de venda i similars €/dia

9,40

e) Casetes o barraques de venda €/dia

9,40

f) Circs i espectacles ambulants €/dia
9,40
g) Venda ambulant (mercat dimarts a Sant Joan i
dissabtes a la Canya) €/dia
Parada fixa
Fins a 4 metres

3,00 € dia

A partir de 4 metres

0,65 ml./dia

Para eventual

0,78 m./dia
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i) Venda ambulant emprant o no altaveus (€./any)

179,25

j) Aparcament auto-taxi(€. any)

81,09

k) Autoritzacions i adjudicacions

25,00

l) Traspassos

15,00

Regles particulars d’aplicació
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per
obtenir la superfícies ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col⋅locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires,
es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el
període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense
autorització administratives es consideren anuals.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació de la
via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de
la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració
a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el
deute.
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3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada al Consell Comarcal de la Garrotxa, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària 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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Girona que delegaren les seves facultats al
Consell Comarcal de la Garrotxa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d’octubre de 1998.. i que ha quedat definitivament aprovada en data . 31 de
desembre de 1998, publicada al BOP, núm.12337..., regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactar actual modificat, ha estat aprovada inicilament ple Ple el dia
28 d’octubre de 2008, exposada al públic, mitjançant edcite que es va insertarr en el B.O.P. núm.
216 de 10 de novembre de 2008, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Vist-i-Plau
L’Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 22
*******************************************************************************
TAXA PER OCUPACIÓNS DEL SUBSOL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA
PUBLICA
*******************************************************************************
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e i 20.3.k de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via
pública que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que
s’especifiquen en les tarifes que es contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3è. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o
els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
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b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que
hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens
destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es
refereix el present apartat
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin llicència per a gaudir del aprofitaments especials necessaris per als serveis públics
de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

Any 2014
1.1.- Ocupació de subsol, sol i la volada
Empreses Elèctriques i de telefònica
Riells, pals de ferro, pals de fusta, pals de formigó,
cables, cadiretes, i caixes
1,50%
facturació

sobre

1,50%
facturació

sobre

Canonades o conductes
Màquines d'expedició automàtiques, any

358,50

d'amarre, de distribució o registre
Empreses de gasificació

Tanques, grues, ect. setmana/fracció ptes/m.
4,47
Marquesines, veles, cortines, persianes i similars
que
sobresurtin de la façana
Fins a 6 m2, any

13,66
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Per m2 d'excés, any

2,79

1,2.- SONDATGES I RASES
a) Per cada autorització per construir o suprimir
passos de carruatges o per a l'obertura de cales o
rases
per a reparar avaries per a noves preses,
ect.(ml./dia)
4,66
reposició (€/ ml. per rasa)

18,05

Quantitat minima per fiança, m.l./dia

451,18

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació pública,
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la
concessió, autorització o adjudicació.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local
regulades a l ’article anterior.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense
sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb
aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament
de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el previst en els apartats següents:
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a
aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es
liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de
la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat
alguna.
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es
pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet.
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Article 9. Règim de declaració i ingrés
1, La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o
aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració
a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el
deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa
s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament,
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament
en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la
taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.
Article 10è. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació
dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que
el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que
substitueix.
Article 11è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada al Consell Comarcal de la Garrotxa, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col⋅laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi

Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

122

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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Girona que delegaren les seves facultats en el
Consell Comarcal de la Garrotxa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d’octubre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada en data . 31 de
desembre de 1998, publicada al BOP, núm.12337..., regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactar actual modificat, ha estat aprovada inicilament ple Ple el dia
28 d’octubre de 2008, exposada al públic, mitjançant edcite que es va insertarr en el B.O.P. núm.
216 de 10 de novembre de 2008, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament
Vist-i-Plau
L’Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
*******************************************************************************
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
*******************************************************************************
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta
Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals
s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a que donin accés
aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
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4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir
dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a
les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del
titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de
l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de
l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta
Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa primera
1.7.- Entrada de vehicles

Any 2014

1) Edificis particulars

10,54

2) Locals indústrials, comercial o de serveis

15,82

3) Locals destinats a vehicles per transports de
viatgers o de mercaderies, garatges de pupilatge lloguer i comunitaris

31,64

Plaques facilitades per l'Ajuntament

13,08

Pintat per la Brigada

43,33
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Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament
del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc,
estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació
i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntamententitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el
present apartat
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén
que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té
lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb
aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament
de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el previst en els apartats següents:
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a
aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es
liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de
la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat
alguna.
5. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no
pogués tenir lloc el seu gaudiment , procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de
l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració
a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el
deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de
la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament,
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament
en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la
taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació
dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que
el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que
substitueix.
Article 11è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada al Consell Comarcal de la Garrotxa, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària 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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
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Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Girona que delegaren les seves facultats al
Consell Comarcal de la Garrotxa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d’octubre de 1998... i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de
desembre de 1998, publicada al BOP, núm.12337.., regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactar actual modificat, ha estat aprovada inicilament ple Ple el dia
28 d’octubre de 2008, exposada al públic, mitjançant edcite que es va insertarr en el B.O.P. núm.
216 de 10 de novembre de 2008, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Vist-i-Plau
L’Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
************************************************************************
TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIO, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
*******************************************************************************
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3g de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys
d’us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica en l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
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c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir
dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a
les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del
titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de
l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de
l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents :
11.- Ocupació de terrenys amb material de construcció, instal.lacions, ect.

Any 2014

a) Tanques i grues (€. per m2 o fracció)

4,34

b) Bastides

4,34

m2 o fracció

c) Materials de construcció

4,34

m2 o fracció

d) Containers, deixalles

4,34

m2 o fracció

e) Mobles i mercaderies

4,34

m2 o fracció

f) Puntuals i cavallets

4,34

m2 o fracció

g) Altres

4,34

m2 o fracció

Fiança per ocupació, per m2.

17,37

m2 o fracció

Quantitat minima per fiança

224,72

m2 o fracció

m2 o fracció

3. Normes particulars d’aplicació de les tarifes
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a) les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a
partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les
quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per cent.
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del
tercer mes des de la seva instal⋅lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25% per cent:
durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 per cent.
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es
liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament
del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc,
estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació
i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el
present apartat
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial
esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi
consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es
pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
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3. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats, i
les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències; si n’hi
havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s’escaiguin.
4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de
l’import ingressat.
5. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant
l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Garrotxa, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària 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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Girona que delegaren les seves facultats al
Consell Comarcal de la Garrotxa..
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d’octubre de 1998... i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de
desembre de 1998, publicada al BOP, núm.12337...., regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactar actual modificat, ha estat aprovada inicilament ple Ple el dia
28 d’octubre de 2008, exposada al públic, mitjançant edcite que es va insertarr en el B.O.P. núm.
216 de 10 de novembre de 2008, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament
Vist-i-Plau
L’Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 25
*******************************************************************************
TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
*******************************************************************************
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març, reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal,
la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet
imposable de la taxa.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d’una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. b)Quan s’ha comès
una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. c)En supòsits de cessament de les
activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament.
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5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
Article 5.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei
de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF
Article 6.- Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Any 2014
1,1)- Serveis Funeràris
a)Per cada diposit de cadàver o les seves restes durant
24 hores o fracció, en els locals destinats a dipòsit
general

18,47

b) Per trasllat de cadàvers dins el pròpi cementiri

54,19

2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, 3r. i 4t, relatius a actuacions singulars dels
serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà
el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei.
2. En el supòsit contemplat en el epígraf 5è, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i
el període impositiu comprendrà l’any natural.
La quota anual es irreduïble.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
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Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols establerta
en el epígraf 5è, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la
finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un
document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament
voluntari.
Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta,
es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
3. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels
anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el
subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.
Article 11è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Garrotxa, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració
delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària 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.
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Girona que delegaren les seves facultats en el
Consell Comarcal de la Garrotxa.
Article 12.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció
i Recaptació aprovada per l’Ajuntament en sessió de ...........
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 7 de novembre de 2001... i que ha quedat definitivament aprovada en data.31 de
desembre de 2001 publicada al BOP, núm.222, regirà a partir d’1 de gener de 2002 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactar actual modificat, ha estat aprovada inicilament ple Ple el dia
28 d’octubre de 2008, exposada al públic, mitjançant edcite que es va insertarr en el B.O.P. núm.
216 de 10 de novembre de 2008, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament
Vist-i-Plau
L’Alcalde

El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 26
*******************************************************************************
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DEL
TELECENTRE.
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb
el que disposa en els articles 15 al 19 i 20.4 de del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de març,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per al servei del
telecentre.
2. Serà objecte d'aquesta taxa, la utilització del serveis que s’ofereixen des del servei de
telecentre de Sant Joan les Fonts.
Article 2n. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable la utilització dels ordinadors, per part de les persones físiques i
jurídiques en general, per a:
1.
2.
3.
4.

Accés a internet
Impressions
Serveis específics dels teletreballadors
Ús del Telecentre

Article 3r. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les
quals redundin la utilització del seRvei de telecentre.
Article 4t. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa
del servei que s'utilitzi, i d'acord amb les tarifes que es detallen a l'article següent.
PREU CARNET
Carnet 04

7,96 €

Inclou regal d'un bonus 5+2 a preu menor de 30 anys

Usuaris sense carnet

Recàrrec 20% en el total del cost dels serveis realitzats

PREU CONNEXIÓ
Mitja hora

Conexxió 07

menors 30

Major 30

jubilats

0,79

1,11

0,79
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PREUS BONUS
pack 5 h. - 31 anys (+2)

7,8

pack 5 h. + 31 anys (+2)

11,15

pack 10 h. - 31 anys (+5)

15,62

pack 10 H. + 31 anys (+5)

21,25 €

pack 20 - 31 anys (+20)

31,23

pack 20 + 31 anys (+20)

44,6

PREU IMPRESSIONS
Blanc i negre A4

0,17

Color A4

0,5

Color A3

0,89

Blanc i negre A3

0,39

PREUS LLOGUERS SALA
Lloguer de la sala i maquinari

preu hora base

cursos

per a fer cursos preus 2007

mínim 2 hores/sessió

Ajuntament

Euros/hora

Cursos altres

Fins a 30 H.

a partir de 30

fins a 30 h.

a partir de 30 h

fins a 30 h.

a partir de 30 h

49,28

39,45

19,74

9,92

32,11

24,64

PREUS LLOGUER MAQUINARI
Ajuntament i
relacionats

Privats

Entitats

mig dia (4 h)

1 dia (8 h)

mig dia (4 h)

1 dia (8 h)

mig dia ( 4h)

1 dia (8h)

Lloguer projector

46,38

72,67

14,6

21,97

23,17

34,27

lloguer portàtil

13,94

23,19

4,67

7,03

7,03

11,06

lloguer 6 portàtils

83,62

139,15

28,09

42,14

42,14

69,58

PREUS TELETREBALLADORS
teletreballadors

6,68 €

Pack 5 H/mes teletreballadors

24,52 €

Pack 100/mes teletreballadors

111,50 €

Article 5è. TARIFES I BONIFICACIONS
A) Tots aquests imports s’aplicaran a aquelles persones que estiguin en possessió del carnet
d’usuari de la Xarxa de Telecentres de Catalunya.
B) El cost d’aquest carnet és de 6,50 € anuals.
C) No disposar del carnet d’usuari suposa un increment del 20% sobre els imports tot
seguit relacionats:
Article 6è NORMES DE GESTIÓ
1. Amb caràcter general, el règim d'ingrés serà el d' autoliquidació.
2. Per acollir-se als supòsits de bonificació caldrà acreditar els extrems que originen aquesta
condició.
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Article 7è. VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, tindrà efectes des que l'acord d'imposició i ordenació de la taxa esdevingui
ferm i fins que no es derogui o modifiqui.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 3 de novembre de 2003. i que ha quedat definitivament aprovada en data.29 de desembre de
2003 publicada al BOP, núm.246, regirà a partir d’1 de gener de 2004 i es mantindrà vigent fins
la seva modificació o derogació expressa
DILIGENCIA
Aquesta Ordenança en el seu redactar actual modificat, ha estat aprovada inicilament ple Ple el dia
28 d’octubre de 2008, exposada al públic, mitjançant edcite que es va insertarr en el B.O.P. núm.
216 de 10 de novembre de 2008, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament

Certifico
EL SECRETARI

Vist-i-Plau
L’ALCALDE
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'ACCÉS A LA XARXA INALÀMBRICA MUNICIPAL (ACCÉS SOCIAL A
INTERNET)
Article 1.- Disposicions generals
1.- D'acord amb allò que suposa l'article 129 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, i de conformitat amb els articles 41 a 48 d'aquesta mateixa Llei,
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts estableix els preus públics per a la prestació de serveis a la
xarxa inalàmbrica municipal de Sant Joan les Fonts.
2.- L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics s'ha de regir per aquesta Norma
Reguladora, pel que disposa la Llei 39/88 de 28 de desembre, i supletòriament, per la Llei
8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, segons la nova redacció donada per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, així com pel Reglament General
de Recaptació.
Article 2.- Objecte i serveis que comprès la prestació
Constitueix l'objecte d'aquesta Ordenança la regulació de la contraprestació pecuniària a satisfer
per part dels usuaris dels serveis oferts per part de l'Ajuntament.
Article 3.- Obligats al pagament
Estant obligats al pagament del preu públic, tots aquells qui sol·licitin o es beneficiïn dels
serveis prestats o realitzats a través de la xarxa inalàmbrica municipal.
Article 4.- Naixement de l'obligació de pagar.
1.- L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la sol·licitud d'accés a la xarxa i
entrega del nom d'usuari i contrasenya per accedir-hi.
2.- Quan per causes no imputables a l'obligat a fer el pagament el servei no s'arribi a prestar o no
es desenvolupi, s'ha de procedir a la devolució de l'import corresponent.
Article 5.- Quantia i pagament
1.- Per l'accés a la xarxa inalàmbrica de l'ajuntament, gaudint d'accés a internet i d'altres serveis
d'interconnexió dels diferents usuaris de la Xarxa 12,00 euros/mes (IVA inclòs).
2.- El pagament del preu públic s'efectuarà durant el mes de gener (o el mes de la posada en
marxa del servei) i es durà a terme per a la resta de mesos de l'any, en cobraments trimestrals.
Amb la finalitat del facilitar el pagament, l'Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu
un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
Article 6.- Establiment i fixació
1.- L'import del preu públic per la prestació del servei d'accés a la xarxa inàlmabrica, ha de ser
com a mínim el del seu cost.
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2.- No obstant, quan hi hagin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho
aconsellin, es pot fixar un preu públic per sota dels límits previstos en l'apartat anterior. En
aquests casos s'ha de consignar en el Pressupost les dotacions oportunes per a la cobertura de les
diferència resultant.
Article 7.- Impagament del preu públic.
La falta de pagament produeix el cessament immediat de la prestació del servei d'accés a la
xarxa inalàmbrica municipal.
Article 8.- Compromís i qualitat del servei
1.- L'Ajuntament, com a prestador del servei de connexió al a xarxa inàlambrica per accedir a
serveis de connexió a Internet, entre d'altres, assumeix els següents compromisos de qualitat:
a).- La xarxa estarà operativa, com a mínim, 325 dies l'any.
b).- La velocitat garantida d'accés serà el 10% de la velocitat màxima d'accés que serà de 128
kilobits.
2.- L'ajuntament no assumeix els problemes de lentitud de l'usuari derivats de la seva qualitat de
senyal deficient, entenent com a deficient una qualitat de senyal inferior a 10.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal, per raons sistemàtiques reprodueixen 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 que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 22 de novembre de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data
,entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Certifico:
Vist-i-Plau
EL SECRETARI
L'ALCALDE
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXA PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES PER L’OBTENCIÓ DE
PERMISOS DE CONDUIR

CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ART. 1 – D’ acord amb el que preveuen els articles 15 i ss de la Llei 39/1988 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s' aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix la taxa per a la realització de proves de destresa per
a l’obtenció del permís de conduir.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ART. 2 - Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions de la pista
d’exàmens disponibles amb la finalitat de poder obtenir els permisos de conduir.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
ART. 3 - 1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques que
utilitzin
les instal·lacions d’exàmens (pistes i aula teòrica) amb la finalitat d’obtenir el permís de conduir
corresponent.
2. Tindran la condició de subjecte passiu substitut del contribuent les autoscoles que gestionin
les
instal·lacions per a l’obtenció del permís de conduir.
CAPÍTOL IV - QUOTA TRIBUTARIA
ART. 4- 1. La quota tributària es determinarà en funció del nombre de proves que es realitzin.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

CONCEPTE

Euros per examen

A) Per drets en les proves del permís de conduir tipus
A1/A2, per cada accés a pistes

3,85

B) Per drets en les proves del permís de conduir tipus
C/D/E, per cada accés a pistes

13,10

C) Per ús de l’aula dedicada a la realització de les proves
Teòriques del permís de conduir

4,00
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Aquestes xifres s'incrementaran en el percentatge que cada any estableixi l'índex de preus al
consum.
Les persones empadronades al Municipi estaran exempts del pagament de les recarregues abans
descrites, acreditant-lo davant de l'Ajuntament , el qual reintegrarà el import corresponent.
Les autoscoles no conveniades o els exàmens lliures incrementen el recàrrec en un 100 % sobre
els preus definits a la taula anterior.

CAPÍTOL V - MERITACIO
ART. 5. La taxa es meritarà quan s’utilitzin les instal·lacions per a l’obtenció del permís de
conduir.
S’entendrà que aquest inici es produeix amb la sol·licitud dels interessats en la realització de les
proves.
CAPÍTOL VI - GESTIÓ I RECAPTACIÓ
ART. 6. En les condicions que es determinin al conveni entre les autoscoles autoritzades i
l'Ajuntament , s' autoliquidarà a l’Ajuntament la taxa meritada en funció del nombre
de proves pràctiques i teòriques que s’hagin efectuat en l’esmentat període.
CAPÍTOL VII - DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009 i seguirà vigent mentre no
s'acordi
la seva modificació o derogació.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2008 ,entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Certifico:
Vist-i-Plau
EL SECRETARI
L'ALCALDE
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
REGULADORA DE LES SUBVENCIONS COM A MESURES APLICABLES PEL
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS DE BARRI VELL I SUPRESSIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
Capítol 1
Disposicions generals, objecte i finalitat de l’Ordenança.
Article 1.1.- El fonament legal d’aquesta ordenança s’empara en el que disposen els articles 223 a 226 de
la Llei 8/1987 de 15 d’abril, actualitzada pel DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 118 a
135 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
2.- En compliment del mandat establert en l’article 124 del ROAS, aquesta Ordenança regula els
aspectes següents:
g) L’objecte de la subvenció.
h) Els requisits que han de reunir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los.
i) El termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix
la subvenció.
j) Les garanties a favor dels interessos públics.
k) Els supòsits de revisió de les subvencions concedides.
l) La forma de la concessió de les subvencions i el termini per a l’atorgament.
Article 2
1.- Es objecte d’aquesta ordenança l’atorgament de subvencions pròpies per a incentivar la
rehabilitació dels edificis de l'àmbit del Pla Especial del Barri Vell dins el municipi de sant joan
les fonts, i la supressió de barreres arquitectòniques a la totalitat del municipi.
2.- Les subvencions consistiran en una atribució dinerària efectiva en la quantitat que
s’especificarà.
Capítol II
De les subvencions i els seus beneficiaris
Article 3
1.- Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són revocables i reduïbles i no poden ser
invocades com a precedent.
Article 4
1.- En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris de mera liberalitat.
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Article 5
1.- Les subvencions que son objecte d’aquesta ordenança les concedeix l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts per a la realització de les següents activitats subvencionables:
c) Inversions de rehabilitació i remodelació integral o parcial dels edificis enclavats dins
l’àmbit del Pla Especial de Barri Vell: 50% de l' Impost de construcció d'aplicació.Només
serà computable la part del pressupost relativa a l'estructura, i no la de acabats interior o
exteriors.
b) Obres de supressió de barreres arquitectòniques amb àmbit de tot el municipi: 90% de
l'impost de construcció d'aplicació.
2.- Les subvencions consisteixen en l’atribució efectiva d’una quantitat determinada de diners
que serà avaluada en funció de les quotes de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Article 6
1.- Podran ser beneficiàries de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts,
les persones físiques i jurídiques que realitzin alguna o algunes de les activitats descrites e n
l’article 5.1.
Respecte a les actuacions compreses dins la lletra a de l’article 5.1, podran ser beneficiaris de
les subvencions els propietaris, i persones que gaudeixin d'un dret real d’ús i gaudí respectes de
les edificacions, les façanes de les quals, siguin objecte de rehabilitació.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar recurs economico-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució, si bé es podrà
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Article 7
Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els següents:
- L’acreditació fefaent de la personalitat si s'escau, de la representació.
- La justificació que l’activitat subvencionable és d’interès municipal.
Article 8
A) Són drets dels beneficiaris:
- Percebre la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts en les condicions
fixades en l’acord de concessió, sense perjudici de les facultats que l’Ajuntament es reserva
per al fraccionament i/o ajornament del lliurament.
d) Són deures dels beneficiaris:
- Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de l’ajut.
- Presentar la documentació justificativa que requereix l’Ajuntament.
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- Justificar les despeses realitzades en un termini no superior als trenta dies a comptar de la data
de finalització de l’activitat subvencionada. L’obra serà examinada pel tècnic municipal.
- Facilitar la fiscalització del compliment de la finalitat objecte de la subvenció.
CAPITOL III
Procediment per a l’atorgament de subvencions
Article 9
Les sol·licituds de subvenció es presentaran al Registre General de la Corporació, juntament
amb la sol·licitud de les corresponents llicències d’obres i/o activitats.
La documentació que cal presentar a més de la que s’assenyala en l’article 7è., és la següent:
- Instància de sol·licitud.
- Memòria explicativa de l’activitat objecte de la sol·licitud de subvenció .
- Determinació del pressupost total de l’activitat i de la subvenció que se sol·licita.
Article 10.Si s’observessin deficiències en la documentació presentada o es considerés necessària
l’aportació de documentació complementària, es requerirà al sol·licitant perquè les esmeni o la
presenti en un termini màxim de deu dies, i se l’advertirà que, en cas contrari, es declararà la
caducitat de la instància i l’arxiu de les actuacions sense cap altre tràmit.
Article 11.Rebuda la sol·licitud, aquesta serà informada pel Tècnic corresponent, segons l’activitat, i el
regidor de l’Àrea afectada, d’acord amb la distribució de matèries fixada en l’organigrama
municipal. El Regidor elevarà la proposta que s’escaigui a la Comissió de Govern, un cop
obtingut l’informe de disponibilitat pressupostària que inexcusablement haurà d’emetre la
intervenció de fons municipal.
Article 12.1.- El termini màxim per l’adopció de l’acord corresponent per la Comissió de Govern serà de
tres mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General de la Corporació.
2.- L’acord de concessió de la subvenció determinarà el moment de la seva percepció.
Determinació que seguirà les següents pautes:
-

Les subvencions que constitueixen en un pagament únic, es lliuraran d’una sola vegada en
el termini que s’estableixi a l’acord de concessió.

-

Les subvencions que mantenen la seva vigència durant un període de temps superior a un
any es lliuraran per la quantitat que correspongui a l’exercici corresponent, en el moment
que l’Ajuntament acordi dins l’exercici.
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CAPITOL IV
Justificació i fiscalització
Article 14.1.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts podrà en qualsevol moment verificar l’adequació de
l’activitat subvencionada a les finalitats declarades pel beneficiari.
2.- L’incompliment manifest de les finalitats de l’activitat subvencionada a l’oposició
injustificada del beneficiari a facilitar l’activitat de control facultarà l’Ajuntament per a la
revocació de l’ajut i per a l’exigència, si s’escau, des rescabalament de les quantitats ingressades
indegudament.
3.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en cas de revocació de subvencions, podrà utilitzar la
via d’apremi o retenir saldos a favor del beneficiari incumplidor per al rescabalament de
subvenció revocada.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució si bé es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2008 ,entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Certifico:
EL SECRETARI

Vist-i-Plau
L'ALCALDE
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ORDENANÇA FISCAL Nº 30

ORDENANÇA GENERAL DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
CAPÍTOL I.-

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte
1. La present ordenança té per objectiu regular la gestió dels residus municipals i establir les
condicions en les quals l’Ajuntament ha de prestar i l’usuari ha d’utilitzar el servei de
recollida de residus municipals, i altres residus la gestió dels quals correspongui als ens
locals.
2. La necessitat de regular el que tot seguit es disposa sorgeix de la llei 6/1993 de 15 de juliol,
reguladora dels residus de la llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de l’anterior, i del
que s’estableix en el Programa de Gestió de Residus Municipals de la Garrotxa i en el
Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, així com en les seves revisions i
actualitzacions.
3. Es consideren usuaris del servei municipal de recollida de residus tots els veïns i altres
persones físiques amb domicili al terme municipal de Sant Joan Les Fonts i les persones
físiques o jurídiques titulars de qualsevol tipus d’establiment professional, comercial o de
serveis ubicats en el terme municipal.
4. Sens perjudici del que s’estableix en els paràgrafs anteriors, els establiments professionals,
comercials, industrials o de serveis, han de gestionar els seus residus directament o per mitjà
d’un gestor degudament autoritzat i inscrit en el Registre de Gestors de Residus de
Catalunya, respectant, en tot cas, la selecció de fraccions que s’estableix en aquesta
ordenança. En la gestió d’envasos i residus d’envasos industrials comercials és d’aplicació
així mateix, el que estipula la llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i les
altres normes, estatals o autonòmiques, que la puguin desplegar o substituir.
5. L’Ajuntament podrà establir programes de col·laboració dels diferents sectors de l’activitat
econòmica en la gestió de residus. Els titulars de les activitats que participin en aquests
programes podran gaudir dels beneficis que al respecte disposin les ordenances municipals.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança de gestió de residus és tot el terme municipal de
Sant Joan Les Fonts.
2. L’àrea d’influència del municipi de Sant Joan Les Fonts podrà participar de les
instal·lacions i serveis ubicats en aquest terme municipal, d’acord amb el Programa de
Gestió de Residus Municipals de la Garrotxa.
Article 3.- Objectius
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D’acord amb el Programa de Gestió de Residus Municipals de la Garrotxa, la política de
l’Ajuntament en matèria de gestió de residus està adreçada a la consecució dels següents
objectius:
a) Fomentar per tots els mitjans al seu abast la minimització dels residus domèstics produïts.
b) Reduir la quantitat i perillositat dels residus en origen, disminuint alhora l’ús de materials
especials, tant en la producció com en els productes elaborats, especialment en les
actuacions municipals.
c) Augmentar la reutilització, el reciclatge i la valoració dels residus en el conjunt de la gestió
dels residus municipals.
d) Limitar la disposició del rebuig dels residus a les fraccions residuals no susceptibles de
valorització.
e) Dotar-se de les infrastructures pel rebuig i la recollida selectiva, que es deriven de la llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les seves modificacions posteriors.
f) Coordinar la gestió dels residus municipals amb la gestió dels residus especials i industrials,
en virtut de l’heterogeneïtat d’aquests i de la intersecció de diverses categories de residus,
tant en el marc jurídic vigent com en el de la gestió.
g) Integrar els objectius anteriors en programes de sensibilització i conscienciació social que
suscitin la participació i la col·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de totes les
instàncies de l’Administració.
Article 4.- Obligacions
1. Tots els habitants de SANT JOAN LES FONTS han de prendre consciència i col·laborar en
el manteniment i conservació del medi ambient, tot procurant adoptar una conducta pendent
a reduir la generació de residus.
2. Així mateix, estan obligats a denunciar a l’Autoritat municipal les infraccions que en
matèria de gestió de residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert.
3. L’Ajuntament s’obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans,
i exercir les accions que en cada cas corresponguin.
4. Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de la present Ordenança i de les
disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus i manteniment de
l’estètica de la ciutat dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves facultats.
5. L’Autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present
Ordenança i obligar al causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció causada, sens
perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.
6. L’alcaldia, a proposta dels serveis municipals corresponents, sancionarà –d’acord amb el
que s’estableix en els capítols de infraccions i sancions– als que amb la seva conducta
contravinguin el que es disposa en la present Ordenança.
7. Les normes de la present Ordenança s’aplicaran per analogia en supòsits que no hi estiguin
expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dins del seu àmbit d’aplicació.
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Article 5.- Tipus de residus
A efectes de la seva gestió s’entén per:
1. Residus municipals: residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i
els serveis, i també, els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur
naturalesa o composició poden assimilar-se als que es produeixen en els dits llocs o
activitats. Tenen, també, la consideració de residus municipals, els residus procedents de la
neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives; els mobles, els estris, els vehicles
abandonats, els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
2. Residus convencionals: residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al
detall i a l’engròs, l'hostalera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables
a aquesta categoria als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la
consideració d’assimilables als municipals, d’acord amb el que estableix aquesta Ordenança
i la Legislació de grau superior.
3. Residus industrials: materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació,
de transformació, d’utilització, de consum o de neteja. El productor o posseïdor dels quals té
voluntat de despendre-se´n, i que d’acord amb la normativa vigent, no poden ser considerats
residus municipals.
Article 6.- Fraccions residuals
1. Els residus municipals es divideixen en les següents fraccions residuals:
a) Matèria orgànica. Comprèn els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen
principalment en les cuines en la manipulació, preparació i consum de menjar, i també els
residus provinents de generadors singulars, com ara mercats, restaurants, hotels, comerços
d’aliments, grans superfícies comercials i altres. També s’inclouen en aquesta categoria els
residus de jardineria i poda, tant si prové d’espais públics com privats.
b) Paper i cartró. Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador,
paper de cuina i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials.
c) Vidre. Inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per a les ampolles d’aigües
minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos, així
com els vidres de finestres i miralls lliurats a les deixalleries.
d) Plàstics. Inclou tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb materials plàstics, en
les seves diferents composicions: polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d’alta densitat
(PEAD), polipopilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de vinil (PCV), polietilè tereftalat
(PET), poliuterà (PU) i qualsevol altre.
e) Metalls. Inclou tota mena d’elements, productes, envasos, llaunes o embalatges de ferro,
coure, plom, llautó, alumini, acer o de qualsevol altre metall o aliatge de metalls.
f) Tèxtils. Inclou roba, draps, restes de tapisseria, però també calçats i altres peces de vestir en
pell.
g) Runes. Enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició d’edificis la gestió dels
quals és competència municipal, de conformitat amb el que disposa al respecte el Decret
201/1994, de 26 de juliol.
h) Residus sanitaris (grups I i II). Aquests residus es gestionaran de conformitat amb el que
estipulen el Decret 27/1999, de 9 de febrer, i les normes que el despleguin o substitueixin.
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i)
j)

Materials compostos de dues o més fraccions, sempre que siguin valoritzables de forma
independent.
Rebuig. Materials no inclosos en cap de les fraccions residuals anteriors o que, tot i que
formin part d’algun d’ells, no són valoritzables.

2. Els residus municipals voluminosos i els residus municipals especials són objecte d’una
gestió específica:
a) Residus municipals voluminosos: residus que no poden ser evacuats per mitjans
convencionals de recollida a causa de la seva embargadura, com grans electrodomèstics,
mobles i altres.
b) Residus municipals especials: residus que a causa de la seva composició han de ser
gestionats de manera diferenciada perquè poden comprometre el tractament o valorització
d’ altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut de les persones,
com ara pintures, piles usades, bateries de cotxe, ... o qualsevol altre residu qualificat com a
especial en el Catàleg Europeu de Residus.
Article 7.- Residus exclosos del servei municipal de recollida de residus
1. Queden exclosos del servei municipal de recollida de residus els materials següents:
a) Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de
tractament de residus.
b) Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edificis.
c) Els residus sanitaris especials, generats per hospitals, clíniques, centres assistencials,
laboratoris i altres establiments similars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 27/1999,
de 9 de febrer, o norma que el substitueixi.
d) Els animals morts d’un pes superior als 80 kg.
e) Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris, casernes i altres
establiments similars, públics o privats.
f) Els productes procedents del decomís.
g) Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presentació, es pugui
qualificar de tòxic o perillós.
h) Qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en els números anteriors i, que
en tot cas, els que en circumstàncies especials determini l’alcalde o regidor corresponent.
2. Qualsevol material residual considerat residu industrial no assimilable als municipals.
3. Els posseïdors dels residus esmentats en els paràgrafs anterior són responsables de la seva
recollida i gestió a càrrec de gestors de residus degudament autoritzats.
Article 8.- Classes de serveis municipals de recollida
Els serveis municipals de recollida es divideixen en serveis generals, serveis de recollida de
voluminosos i servei de deixalleries.
Article 9.- Categories d’usuaris dels serveis municipals de recollida i tractament de deixalles
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1. Usuaris domèstics. Tots els habitatges ocupats o desocupats susceptibles de generar residus
de caràcter municipal o domèstic.
2. Titulars d’activitats econòmiques. Activitats econòmiques (industrials, comercial o de
serveis) susceptibles de generar residus assimilables als municipals domèstics.
Article 10.- Finançament dels serveis de recollida i tractament
1. L’Ajuntament haurà de fixar taxes que garanteixin l’autofinançament dels serveis
municipals de recollida i tractament de deixalles, d’acord amb el que s’estableix en la llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les seves modificacions posteriors.
2. Aquestes taxes s’establiran, si és possible, en funció del tipus d’usuaris dels serveis, la
quantitat de residus produïts i la seva tipologia.
3. Per usuaris domèstics, les taxes per a la prestació del servei de recollida i tractament de
residus s’establirà per a cadascun dels habitatges d’acord amb la corresponent ordenança
fiscal.
4. Per titulars d’activitats econòmiques:
a) Es declara el servei municipal de recollida de deixalles assimilables a domèstiques
generades en activitats comercials, de serveis i industrials de recepció obligatòria.
b) Les taxes per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus s’establiran en
funció de la tipologia de residus generats i de quantitat de deixalles generades, d’acord a la
corresponent rdenança Fiscal
c) Els titulars d’activitats que generin residus empresarials assimilables a domèstics i
pretenguin desconnectar-se del servei municipal de recollida, estaran obligats a acreditar
davant l’Ajuntament que tenen contractat un gestor autoritzat per la recollida i el
tractament d’aquestes fraccions residuals.
d) En aquest cas, l’activitat contribuirà amb la taxa corresponent a la quantitat de residus que
sigui recollida pels serveis municipals i/o en concepte de la gestió de residus urbans i al
cost de desplegament del servei de recollida.
e) L’Ajuntament podrà desconnectar del servei municipal de recollida i tractament de residus
les activitats empresarials que generin deixalles no assimilables a domèstiques o en aquells
casos que, així ho necessiti, per motius de pes o volum
de les deixalles generades, per la ubicació de l’activitat o per qualsevol altre motiu que
influeixi en els serveis general de recollida i tractament municipals.
f) En aquest cas l’activitat haurà d’acreditar, també, davant l’Ajuntament que tenen contractat
un gestor autoritzar per la recollida i tractament dels residus que generin i contribuirà amb
la taxa corresponent.
g) Es obligatori incloure en el projecte de l’activitat totes les dades i la informació relativa a la
producció de residus, la seva tipologia, la possibilitat de disposar de contenidors, etc.
D’acord amb el que disposa el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, en l’article 66, de tal manera que en la resolució de l’activitat es pugui definir el
grup i la categoria de l’activitat.
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CAPÍTOL II.-

SERVEI GENERAL DE RECOLLIDA

Article 11.- Modalitats de la recollida general de residus
1. Segons l’origen, la classe de residus generats i les característiques de les diferents zones del
municipi, els serveis de recollida general de residus poden adoptar les modalitats següents:
1.1 Recollida domiciliària a usuaris domèstics. Comprèn la recollida dels residus generats pels
habitatges particulars i pot adoptar els sistemes següents:
a) Recollida per mitjà de contenidors a la via pública.
a.1) Recollida indiferenciada del rebuig, mentre no quedi plenament implantada la recollida
segregada de la fracció orgànica dels residus municipals.
a.2) Recollida segregada, amb contenidors diferenciats, de la matèria orgànica i del rebuig ,
sempre que el seu origen siguin els habitatges particulars.
a.3) Recollida selectiva, amb contenidors diferenciats, de les fraccions residuals
assenyalades en l’article 6. Aquest sistema comprèn la recollida d’envasos i residus
d’envasos, llevat els envasos i residus d’envasos industrials i comercials, definits a l’article
2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril.
b) Recollida per mitjà de bosses dipositades a la vorera o bé en les àrees d’acumulació que es
determinin.
b.1) Recollida indiferenciada del rebuig, mentre no quedi implantada la recollida segregada
de la fracció orgànica dels residus municipals.
b.2) Recollida segregada, amb bosses diferenciades, de la matèria orgànica i del rebuig,
sempre que el seu origen siguin els habitatges particulars.
c) Recollida per mitjà de contenidors soterrats autoritzats.
c.1) Recollida indiferenciada del rebuig, mentre no quedi implantada la recollida segregada
de la fracció orgànica dels residus municipals.
c.2) Recollida segregada, amb contenidors diferenciats, de la matèria orgànica i del rebuig,
sempre que el seu origen siguin els habitatges particulars.
c.3) Recollida selectiva, amb contenidors diferenciats, de les fraccions residuals
assenyalades en l’article 6. Aquest sistema comprèn la recollida d’envasos i residus
d’envasos, llevat els envasos i residus d’envasos industrials i comercials, definits a l’article
2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril.
1.2 Recollida a activitats econòmiques: Comprèn la recollida dels residus generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall, a l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis, o
qualsevol altre tipus d’activitats assimilables a les anteriors i que generin residus de caràcter
comercial assimilables als domèstics. Aquest servei de recollida es presta a totes les
activitats, excepte aquelles que hi renunciïn, expressament, en aquest cas serà d’aplicació el
previst en l’article 10.4.c.
a) Recollida indiferenciada del rebuig, mentre no quedi plenament implantada la recollida
segregada de la fracció orgànica dels residus municipals, per mitjà de:
a.1) contenidors a la via pública
a.2) contenidors específics per a establiments
b) Recollida selectiva de les fraccions residuals assenyalades en l’article 6, per mitjà de:
b.1) contenidors específics per a fraccions i establiments
b.2) servei de deixalleria comarcal
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b.3) recollida porta a porta en les zones específiques
2. L’Ajuntament pot introduir en les diferents modalitats, sistemes, horaris, i freqüències de
recollida, les modificacions que més convinguin per la millora del servei de recollida i
l’interès públic.
Article 12.- Obligacions generals dels usuaris
Els usuaris del servei municipal de recollida de residus tenen les següents obligacions generals:
a) La utilització de les modalitats i sistemes que determini l’Ajuntament per a cada zona de la
ciutat i tipus d’usuari.
b) El compliment de les normes d’utilització i funcionament que estableixi l’Ajuntament per
als sistemes de recollida implantats en cada zona i/o cada tipus d’usuari.
c) Respectar els horaris i freqüències establerts per l’Administració municipal per a cada una
de les zones, modalitats i sistemes de recollida. En tot cas, l’Ajuntament farà pública amb
suficient antelació qualsevol canvi en l’horari, la forma o la freqüència de prestació del
servei, llevat en disposicions dictades per l’alcalde en situacions d’emergència.
Article 13.- Obligacions particulars dels usuaris
1. Obligacions particulars per als usuaris domèstics de la recollida domiciliària
a) Quan la prestació del servei de recollida sigui nocturna, i sens perjudici de les modificacions
que es puguin introduir, es prohibeix dipositar les deixalles als contenidors de la via pública
i les bosses a la vorera abans de les 19 hores del vespre.
b) En les zones on estigui implantada la recollida amb bosses dipositades a la vorera o en àrees
d’acumulació, les bosses han de ser homologades.
c) És obligatòria la disposició dels residus corresponents a la fracció que és objecte de cada
sistema de recollida. No és permesa la mescla de fraccions en les recollides segregades,
diferenciades o selectives.
d) Els residus de la fracció orgànica i la del rebuig han de ser presentades en bosses
perfectament tancades, independentment del sistema de recollida. En cap cas, no és permesa
la presentació de residus a dojo.
e) Quan el sistema de recollida sigui mitjançant contenidors no és permesa la disposició de
residus i objectes fora d’aquests elements de contenció.
f) En els sistemes de recollida domiciliària a usuaris domèstics no és permesa la utilització
dels mitjans i sistemes de recollida d’activitats econòmiques.
g) Els usuaris estan obligats a presentar les deixalles en condicions que no produeixin
abocaments mentre es realitza l’operació de càrrega. Si per incompliment d’aquest deure es
vessen a la via pública, l’usuari n’és el responsable.
2. Obligacions particulars pels usuaris de la recollida d’activitats econòmiques
a) El usuaris han de donar compliment del sistema de presentació dels residus corresponents a
la modalitat de recollida específica, que s’estableixi per a cada tipus de gestió i en cada
zona.
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b) Els serveis municipals poden rebutjar la recollida dels residus que no es corresponguin a la
fracció específica pel sistema de recollida o que no es presentin adequadament segons la
modalitat de recollida.
c) En cada zona és obligatori l’acompliment dels horaris de presentació dels residus a la via
pública, recollida dels residus i retirada dels elements de contenció, que estableixi
l’Administració. En la recollida en horari diürn, els cubells, contenidors o els residus
directament han de ser presentats pel seu buidat 30 minuts abans de la prestació del servei i
els elements de contenció han de ser retirats de la via pública, com a màxim, dins dels 30
minuts següents del seu buidat.
d) Els contenidors exigits per a cada sistema de recollida han de ser homologats i han
d’identificar perfectament el productor del residu. Els usuaris resten obligats a tenir cura de
la higiene i funcionalitat dels contenidors i, així mateix, són responsables del seu mal ús.
L’Administració municipal donarà les instruccions adients per al manteniment d’aquests
cubells o contenidors.
e) Els contenidors exigits per a cada sistema de recollida han d’estar emmagatzemats a
l’interior dels locals, establiments comercials o oficines.
f) Els residus s’han de dipositar en la forma que determini l’administració, en funció del
sistema de recollida establert i de tal manera que no es produeixin abocaments en les
operacions de recollida. En tot cas, si per incompliment d’aquesta obligació es vessen
residus, la responsabilitat correspon a l’usuari del servei.
g) Els usuaris de la recollida a activitats empresarials en cap cas poden utilitzar els mitjans ni
els sistemes propis de la recollida domiciliària domèstica sense autorització expressa de
l’Ajuntament.
h) Els residus de les fraccions orgàniques i de rebuig han de presentar-se en bosses
perfectament tancades, independentment del sistema de recollida. En cap cas, no es permet
la presentació dels residus a dojo.
i) Quan el sistema de recollida sigui mitjançant contenidors no és permesa la disposició de
residus i objectes fora d’aquests elements de contenció, llevat d’aquells que corresponguin a
recollides sectorials simultànies que no requereixin elements de contenció.
j) Els establiments hauran de donar compliment als programes específics de recollida
comercial que, per cada tipus d’establiments, estableixi l’Ajuntament.
Article 14.- Prohibicions o limitacions en relació als contenidors i altres
a) A les zones urbanes del municipi on es realitzi la recollida mitjançant contenidors, es
prohibeix estacionar vehicles davant els contenidors.
b) Es prohibeix moure o traslladar els contenidors dels seus emplaçaments.
c) Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin líquids, aigües residuals, olis cremats
i residus líquids o susceptibles de liquar-se.
d) Es prohibeix l’evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram, ni que s’hagin
triturat prèviament.
e) Es prohibeix la instal·lació de cremadors domèstics, individuals o col·lectius per a deixalles.
CAPÍTOL III.-

RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE
RESIDUS ESPECIALS

Article 15.- Règim jurídic i àmbit d'aplicació
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Aquest capítol regula les condicions en què s'han de dur a terme les operacions de recollida i de
transport dels serveis de gestió de residus industrials no especials d’acord amb el recollit en
el Catàleg Europeu de Residus i la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus i les seves
modificacions posteriors.
Es regularan pel que disposa aquest capítol aquelles activitats econòmiques, els residus de les
quals es gestionin a través d’un gestor degudament autoritzat amb un sistema de
desconnexió parcial del servei municipal de recollida de deixalles.
Les activitats empresarials que gestionin els seus residus a través de gestors autoritzats estaran
obligats a tramitar tota la documentació al respecte que estableixi la normativa vigent
(declaració anual de residus, fitxes d’acceptació de residus, fulls de seguiment, etc.).
Als efectes d'aplicació d'aquest capítol, s'entén per recollida i transport el conjunt d'operacions
següents:
a) La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport, efectuada a l'interior de l'establiment
lliurador, o bé a la via pública quan es disposi d'autorització per fer-ho. La càrrega
s'entendrà igualment, tant si es fa per mitjà del buidat de l'element contenidor en el camió,
com si es procedeix a la càrrega directa del vehicle.
b) El transport de residus, pròpiament dit, fins el punt de destinació autoritzat.
c) Si s'escau, les operacions corresponents, al trasvassament dels residus.
Als efectes d'aquesta Ordenança podran ser exclosos, previ informe tècnic, dels serveis
municipals de recollida general, sectorial o de deixalleria aquells residus que per les seves
condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament, contingut d’humitat o altres
característiques puguin afectar al desenvolupament ordinari del servei.
No són objecte d'aquest capítol els residus radioactius. Tenen la condició de residus especials,
els classificats com a tal en el Catàleg de Residus de Catalunya.
Article 16.- Condicions de transport
1. El lliurament i el transport de residus industrials i especials es farà sempre mitjançant
elements contenidors o de transport perfectament tancats, de manera que no es puguin
produir abocaments ni dispersions dels materials o de pols a l'exterior.
2. En cas que es produeixi algun dels incidents, als quals es refereix el paràgraf anterior, els
responsables tenen l'obligació de netejar l'espai que hagi resultat afectat, sens perjudici de
les responsabilitats civils, administratives i penals en què hagi pogut incórrer.
Article 17.- Càrrega dels residus
3. La càrrega dels residus industrials i especials sobre el vehicle de transport s'ha de fer a
l'interior de l'establiment lliurador. Només en casos de manifesta impossibilitat podrà
efectuar-se a la via pública, prèvia autorització de l'Administració municipal.
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4. No es permet la permanència de residus industrials ni especials a la via pública a l'espera del
vehicle de recollida. Els lliuradors estan obligats a custodiar-los fins el moment que s'hagi
produït la recollida, a l'interior de les seves dependències.
5. No es permet el lliurament de residus pel seu transport fora dels elements contenidors o en
elements contenidors no homologats pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
6. Tots els elements contenidors de residus industrials han de disposar d’un tag identificador
homologat pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
7. Un cop buidats, els elements contenidors dels residus industrials s'han de retirar
immediatament de la via pública.
Article 18.- Obligacions
Els productors, posseïdors i gestors autoritzats que produeixin, manipulin o transportin residus
industrials o especials estan obligats a facilitar a l'Administració municipal tota la informació
que se'ls demani sobre l'origen, naturalesa, composició, característiques, quantitat, forma
d'evacuació, sistemes de pretractament i tractament definitiu, i destinació final dels seus residus,
com també a facilitar les actuacions d'inspecció, vigilància i control que els serveis municipals
considerin pertinents.
Article 19.- Excepcionalitat del servei municipal de recollida i transport de residus industrials
8. Només en els casos que específicament determini l'Administració municipal, la recollida i el
transport dels residus industrials podrà ser duta a terme pels propis serveis municipals ja
sigui directament o per mitjà de formes de gestió indirecta, i sempre que aquests sigui
assimilables a domèstiques.
9. En qualsevol cas, el servei municipal de recollida i transport de residus industrials i residus
especials no és un servei municipal de prestació obligatòria.
Article 20.- Tractament previ
10. L'Ajuntament pot exigir que per a la prestació del servei municipal de recollida i transport
de residus industrials i especials, els productors i posseïdors n'efectuïn un tractament previ
adequat.
11. En tot cas, els serveis municipals no acceptaran els residus industrials o especials
assimilables que per la seva naturalesa, forma o quantitat no puguin ser recollits amb els
mitjans ordinaris de què disposa l'Administració municipal.
12. En el supòsit del paràgraf anterior, el productor o el posseïdor dels residus ha de comunicar
a l'Ajuntament la necessitat d'evacuar els seus residus a fi que els serveis municipals
determinin la forma més adient de recollida i transport o, en tot cas, adrecin l'interessat a la
Junta de Residus de Catalunya.
Article 21.- Taxes
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Per la prestació del servei municipal de recollida i transport de residus industrials i especials
assimilables, els usuaris han d'abonar la taxa que fixi la corresponent Ordenança Fiscal.
Article 22.- Subjecció a llicència
13. La recollida i transport de residus industrials i especials duta a terme pels particulars està
subjecta a prèvia llicència municipal.
14. Els particulars que recullin i transportin residus industrials i especials també estan obligats a
facilitar a l'Ajuntament la relació i les característiques dels vehicles afectats aquestes
activitats.
15. Els elements de càrrega, recollida i transport de residus industrials i especials han de
complir totes les condicions i requeriments que la legislació vigent exigeix per al transport i
la circulació d'aquesta classe de residus.
16. Per obtenir la llicència municipal, els transportistes de residus industrials i especials han
d'acreditar la seva inscripció en el Registre de Gestors de Residus de Catalunya.
Article 23.- Responsabilitat
Els productors i posseïdors de residus industrials i especials que els lliurin a un tercer que no
hagi obtingut la prèvia llicència municipal, respondran solidàriament amb el transportista, de
qualsevol dany que puguin causar, com també de la infracció en què hagin incorregut.
CAPÍTOL IV.-

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Article 24.- Categoria del residu segons la seva procedència
1. D’origen domèstic: com mobles, estris domèstics, matalassos, somiers, trastos vells, entetolls
i altres materials rebutjats pels ciutadans en les seves activitats de reparació o substitució de
l’equipament domèstic, amb exclusió de qualsevol mena de residus d’origen comercial.
2. D’origen comercial: la recollida de residus voluminosos que provinguin d’activitats
comercials de serveis i d’altres establiments públics i privats, assimilables a residus
municipals. En cap cas seran objecte de recollida sectorial els residus industrials.
Article 25.- Modalitats de la recollida de voluminosos
1. La recollida de residus voluminosos d’origen domèstic s’efectuarà en les modalitats
següents:
a) Servei de recollida a domicili, de caràcter onerós, si així ho preveu la corresponent
Ordenança Fiscal.
b) Utilització per part dels ciutadans de les deixalleries.
c) A la porta del domicili amb caràcter gratuït, prèvia notificació de sol·licitud del servei, amb
la freqüència que determini l’Administració municipal, i fins a un màxim de pes i volum,
excepte en aquells casos que per la ubicació del domicili l’Ajuntament així ho determini.
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2. La recollida dels residus voluminosos d’origen comercial s’efectuarà en les modalitats
següents:
a) Servei de recollida a domicili, de caràcter onerós, previ informe dels serveis tècnics
i en aplicació del que disposi la corresponent Ordenança Fiscal.
b) Utilització del servei de deixalleria comarcal.
Article 26.- Normes de funcionament
1. No és permès l’abandonament de cap mena de residus voluminosos a la via pública, ni en
sòl rústic o solars o punts d’acumulació de trastos.
2. Només es podran utilitzar el servei gratuït de recollida de voluminosos domèstics els
ciutadans individuals del municipi que ho sol·licitin prèviament a l’Ajuntament.
3. L’Ajuntament recollirà les dades dels ciutadans que participin en aquest servei i vetllarà per
tal que només es dipositin trastos per la seva recollida en el nucli urbà de la població i
excepte en els carrers estrets del municipi, on no passa el vehicle de recollida.
4. El servei gratuït de recollida de voluminosos domèstics no es farà càrrec de la gestió dels
voluminosos produïts per particulars que suposin la neteja o desembaràs del locals o cases.
5. El servei gratuït de recollida de voluminosos domèstics no es farà càrrec dels materials
voluminosos de procedència industrial, comercial o de tallers.
6. Es servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta no recollirà materials que no
siguin voluminosos ni de difícil transport per part dels particulars, com ara runes, pots de
pintura, i altres deixalles que, que cal portar a les deixalleries.
7. Només es podran deixar material destinats al servei gratuït de recollida de voluminosos
domèstics en els dies i hores convingudes pel calendari aprovat pels serveis tècnics del
Consell Comarcal.
CAPÍTOL V.-

SERVEI DE DEIXALLERIES

Article 27.- Objecte
L’objectiu del present capítol és regular el funcionament i la utilització de les deixalleries, amb
la finalitat de millorar la gestió i la selecció dels residus sòlids urbans de la població, tant els
residus especials com els valoritzables.
Article 28.- Concepte
1. Les deixalleries són instal·lacions de serveis públics que actuen com a centres de recepció i
selecció de residus municipals per a la seva valorització o disposició adequada a la
normativa vigent.
2. Les deixalleries són un punt de referència per orientar el ciutadà sobre la gestió més adient
que cal fer amb cada tipus de residus que es genera i contribueix a concienciar-lo en un
sentit de responsabilitat cívica i de respecte al medi ambient.
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3. De forma preferent, les deixalleries es dediquen a aquells residus municipals dels quals no
s’efectua la recollida selectiva en la via pública i a aquells que per ser o incorporar matèries
o substàncies perilloses, o pel seu volum o característiques, s’han de gestionar de forma
específica.
Article 29.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest capítol són totes les deixalleries de titularitat municipal o
comarcal, actuals o que es poden instal·lar en un futur, en el terme municipal o en la seva àrea
d’influència.
Article 30.- Tipus de deixalleries i usuaris
1. Deixalleries fixes de caràcter comarcal. Instal·lacions destinades als ciutadans particulars de
tota la comarca. Els titulars d’activitats econòmiques posseïdors de residus assimilables
admissibles a les deixalleries hauran de fer ús dels serveis específics implantats per
l’Ajuntament si s’escau, i només portaran a la deixalleria comarcal aquells residus que no
siguin objecte de serveis específics de recollida.
2. Deixalleries fixes de caràcter local. El servei de deixalleria local és d’us exclusiu dels
ciutadans particulars del municipi i de la seva àrea d’influència, compresa pels termes
municipals que determini l’ens que la gestioni. Els titulars d’activitats econòmiques
posseïdors de residus admissibles a les deixalleries hauran de fer ús dels serveis específics
implantats per l’Ajuntament si s’escau, i només portaran a la deixalleria comarcal aquells
residus que no siguin objecte de serveis específics de recollida.
3. Deixalleries mòbils. La deixalleria mòbil és una instal·lació que actua com a annex a les
deixalleries fixes, acostant aquesta al ciutadà. La deixalleria mòbil es situarà periòdicament
al municipi, d’acord amb les necessitats de cada zona i el seu programa de treball. La gestió
d’aquesta i les obligacions que se’n deriven es realitzarà d’acord amb el defineixi l’ens que
la gestioni. El servei de deixalleria mòbil és d’ús exclusiu dels ciutadans particulars del
municipi i per a la gestió només de residus domèstics.
Article 31.- La gestió de les deixalleries
La gestió de les deixalleries correspon al titular de les instal·lacions, que ho pot fer de forma
directa o delegar-ho a un ens supramunicipal.
Article 32.- Propietat dels residus
Els residus recollits a les deixalleries són propietat dels ens que les gestionin.
Article 33.- Obligacions dels usuaris
1. Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei, o en la seva absència, de les
indicacions d’ús de la deixalleria.
2. En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al
lloc de descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de velocitat.
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3. Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors.
4. Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s’haurà de
recollir i ficar al contenidor respectiu.
5. Qualsevol dubte es consultarà al personal de recepció.
6. Els residus especials es lliuraran a l’encarregat de la deixalleria per tal de que els dipositi al
contenidor més adient. Aquests es lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la
composició i/o característiques del residu.
7. En el moment de l’entrada a la deixalleria fixa comarcal, cal omplir la fixa de control a
recepció i informar del material que es porta.
8. L’usuari de la deixalleria comarcal caldrà que s’identifiqui amb nom, cognom i procedència
del residu (particular, taller, comerç, ajuntament, etc.).
9. Queda prohibit l’abandonament de residus fora de les instal·lacions, tot i que aquestes
estiguin tancades.
Article 34.- Horari
1. Deixalleria comarcal. La instal·lació estarà oberta al públic de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a
19:00 de dilluns a divendres i de 10:00 a 13:00 els dissabtes.
2. Deixalleria local. L’Ajuntament establirà l’horari d’obertura de la instal·lació.
3. Deixalleria mòbil. L’horari i el calendari de la deixalleria mòbil es fixarà en el calendari de
treballa aprovat.
4. Aquests horaris podran ser modificats per la corporació municipal tenint en compte
l’estacionalitat i les hores d’afluència dels usuaris.
Article 35.- Residus admissibles a les deixalleries
1. Les deixalleries municipals poden acceptar les següents classes de fraccions residuals:
1.1 Residus especials
-

Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Pneumàtics
Bateries
Dissolvents
Pintures
Vernissos
Piles
Electrodomèstics amb substàncies perilloses (com els frigorífics)
Olis minerals i llaunes d’envasos que n’hagin contingut
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1.2 Residus municipals assimilables
-

Paper i cartró
Vidre
Plàstic
Ferralla i metalls
Fustes
Tèxtils
Resta d’electrodomèstics
Restes de jardineria o esporgada, trossejada o no
Olis vegetals
Mobles i altres elements voluminosos en desús
Runes, i restes de la construcció d’obres menors.

2. La llista de residus admesos podrà ser reduïda, si en algun cas l’ens local implanta, un
sistema alternatiu de recollida selectiva.
3. L’ens local competent podrà ampliar la llista de residus admesos per algun dels motius
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

per facilitar la correcta gestió de fraccions que no són objecte de recollida selectiva.
complementar la recollida selectiva que ja es realitza amb altres sistemes.
incrementar els ingressos de la instal·lació amb la recollida d’altres residus valoritzables.
aprofitar l’existència d’un recuperador proper per a un determinat material.
ajudar a la gestió dels residus especials als petits productors.

4. Els residus no admissibles a la deixalleria són els següents:
a)
b)
c)
d)

Materials barrejats
Matèria orgànica
Residus industrials
Residus radioactius

5. No seran admesos a les deixalleries residus amb unes quantitats superiors a les especificades
en les corresponents normes de funcionament.
Article 36.- Caràcter dels serveis de deixalleria
1. Amb caràcter general, la utilització de les deixalleries per part dels usuaris particulars que hi
lliurin residus d’origen domèstic no estarà subjecte a cap contraprestació.
2. Ara bé, en el cas que l’usuari destini a la deixalleria residus especials d’origen no domèstic,
en petites quantitats, es podrà establir que pagui el cost de la gestió, d’acord amb els preus
públics establerts en la corresponent Ordenança Fiscal.
3. L’usuari de la deixalleria, també assumirà el cost de la gestió quan destini a les deixalleries
unes quantitats de residus superiors als previstos en les corresponents normes de
funcionament.
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Article 37.- Disposició dels residus
Els residus hauran de ser dipositats directament pels usuaris i de manera selectiva als
contenidors específics de cada categoria de residus, seguint les directrius determinades pel
responsable del servei. En cap cas seran dipositats directament sobre el sòl ni a l’exterior del
recinte.
Article 38.- Condicions relatives al lliurament de residus
L’encarregat de la deixalleria haurà d’informar als usuaris sobre els tipus de residus que
s’admeten i la seva disposició, seguint les indicacions establertes per la Junta de Residus.
a) Respecte del vidre: L’usuari dipositarà les ampolles de vidre, tant el de color com el
transparent, en el contenidor tipus iglú, de color verd. Les ampolles de cava es lliuraran a
l’encarregat que les dipositarà en el contenidor tipus gàbia, procurant que no es trenquin.
Les restes de vidre procedents de portes, finestres, etc... es dipositaran en el contenidor
metàl·lic.
b) Respecte dels envasos de plàstic i dels brics: L’usuari dipositarà tots els envasos de plàstics
i els brics en el mateix contenidor, i serà l’operari de la Deixalleria qui, si s’escau, els
seleccionarà segons la seva tipologia.
c) Respecte als pneumàtics: S’entendran com a pneumàtic, només la coberta de cautxú,
assegurant-se que la llanta metàl·lica és separada prèviament i dipositada en el contenidor
adient.
d) Respecte les bateries: L’emmagatzematge de bateries és efectuat en un lloc tancat, ventilat i
estanc. Les bateries seran col·locades de forma que no es vessin els líquids que contenen.
e) Respecte els dissolvents, pintures i vernissos: En el moment de la retirada dels dissolvents,
pintures o vernissos recollits s’han de prendre les disposicions necessàries per evitar
vessaments, sobretot en els cas de transvasament de recipient.
f) Respecte dels fluorescents i llums de vapor de mercuri: L’usuari haurà de lliurar a
l’encarregat els fluorescents i les làmpades de mercuri sencers i dins de la funda de cartró
corresponent. Es recullen separadament els fluorescents en forma de tub recte de les
làmpades o fluorescents de formes especials. Les deixalleries fluorescents d’origen no
domèstic, com ara d’indústries o activitats comercials i d’empreses de manteniment o
enllumenat públic, hauran de destinar-se a la deixalleria comarcal.
g) Respecte els frigorífics o altres aparells amb CFC de procedència no domèstica: En aquest
cas, l’industrial haurà de destinar-se a la deixalleria comarcal.
h) Respecte els olis minerals: Els olis minerals d’origen no domèstic hauran de destinar-se a la
deixalleria comarcal. L’usuari lliurarà el residu d’oli mineral al responsable de la
deixalleria. Tanmateix el contenidor de residus d’oli mineral estarà separat físicament del
contenidor de residus d’oli vegetal per tal d’evitar les barreges.
i) Residus especials en petites quantitats: Es recolliran els residus especials en petites
quantitats separats en els següents grups:
- àcids
- bases
- dissolvents líquids
- sòlids/pastosos
- fitosanitaris
- medicaments i cosmètics
- aerosols
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- productes comburents
- productes particulars, no identificats i reactius de laboratori
- olis usats
Aquests residus es dipositaran en contenidors específics sense efectuar barreges.
Respecte els envasos buits que hagin contingut residus especials s’emmagatzemaran en
el grup de residus especials en petites quantitats corresponent al residu que hagin
contingut.
CAPÍTOL VI.-

CONTENIDORS

Article 39.- Objecte
El present capítol d’aquesta ordenança regula la ubicació de contenidors a la via pública i als
espais propers a la mateixa, d’acord amb la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i
les modificacions posteriors i en aplicació del Programa de Gestió dels Residus de la Garrotxa.
Article 40.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació del present capítol i tot el terme municipal de Sant Joan Les Fonts.
Article 41.- Tipologies dels contenidors destinats a la recollida domiciliària
1. Els contenidors destinats als serveis de recollida de deixalles poden ser de les següents
tipologies:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Contenidors de 1100 litres de plàstic normalitzats destinats al rebuig
Contenidors de 240 litres de plàstic normalitzats destinats a la matèria orgànica
Contenidors de 2500 litres de plàstic tipus iglú destinats al paper, vidre i envasos lleugers
Contenidors de 3000 litres de metall destinats al paper
Contenidors de 5000 litres de metall destinats al paper i als envasos
Contenidors soterrats de 1100 litres destinats al rebuig i/o a la matèria orgànica
Contenidors de 1100 litres de plàstic normalitzats destinats al paper i/o envasos lleugers.
Contenidors soterrats destinats al paper i els envasos lleugers.

2. Els contenidors soterrats seran dels models i característiques definits per l’ens que gestioni
la seva recollida. En tot cas, la seva tipologia haurà de permetre el seu buidatge mitjançant
els sistemes utilitzats pel servei públic de recollida, per tant, hauran de ser de les
característiques tècniques que defineixi l’ens responsable de la recollida.
3. L’Ajuntament podrà ampliar les tipologies de contenidors admesos en el supòsits
d’innovacions en el mercat i segons les necessitats del moment.
Article 42.-Situació dels contenidors
1. L’ Ajuntament serà l’encarregat d’ubicar els contenidors de rebuig i matèria orgànica de
caràcter domèstic a la via pública, sempre d’acord amb l’ens que en gestioni la recollida.
2. L’ens que gestioni la recollida serà l’encarregat d’ubicar els contenidors de recollida
selectiva domèstica a la via pública, sempre d’acord amb l’Ajuntament.
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3. Per a noves activitats comercials, industrials o de serveis, connectades al servei municipal
de recollida, s’ubicaran els contenidors d’ús exclusiu que determini la respectiva resolució de
la llicència d’activitats classificades, la qual n’especificarà la necessitat, la seva tipologia, els
nombre i la ubicació.
4. Els contenidors d’ús exclusiu seran ubicats per l’empresa i de la seva propietat.
Article 43.-Neteja dels contenidors
1. La neteja dels contenidors domèstics serà responsabilitat de l’ Ajuntament.
2. La neteja dels contenidors particulars anirà a càrrec dels propietaris.
Article 44.-Condicions sanitàries per l’emmagatzematge dels residus orgànics en els
establiments
1. Els establiments comercials alimentaris, hotels, restaurants i bars que generin residus
orgànics de forma regular i que la seva resolució d’activitat obliga a disposar de contenidor,
han de disposar d’un espai tancat, amb comunicació directa i immediata amb la via pública,
destinat exclusivament al dipòsit d’aquests residus. Si aquest espai té comunicació directa
amb la sala de vendes o de servei públic, l’accés haurà de realitzar-se de manera indirecta, a
través d’un vestíbul de separació amb doble porta.
2. En la gestió d’aquests residus cal observar les següents normes:
a) Les deixalles s’han de dipositar en dispositius estancs o recipients higiènics i inalterables,
de fàcil neteja i desinfecció, i amb tapa de tancament ajustada que es mantindrà tancada per
tal d’evitar males olors.
b) Els contenidors han de romandre en una zona freda, fora de l’acció directa de la llum del
sol, a fi que la temperatura no alteri la matèria orgànica emmagatzemada.
c) El titular de l’establiment ha de vetllar perquè l’espai on s’ubiquen els contenidors de
residus orgànics no esdevingui un focus de contaminació ambiental de cap tipus.
d) Cal garantir una neteja i desinfecció periòdiques de la zona on hi ha els contenidors,
establint mesures d’autocontrol per part de l’establiment responsable.
e) Cal ordenar el sistema de dipòsit de tal forma que les deixalles no romanguin de forma
permanent al terra i siguin focus de plagues d’insectes i rosegadors.
f) Cal ordenar un horari regular per a l’evacuació de les deixalles, amb el benentès que la
recollida es realitzarà, com a mínim un cop al dia.
Article 45.-Consideracions sanitàries del lliurament dels residus a la via pública
1. Els titulars dels establiments comercials alimentaris han de posar els mitjans que calguin per
tal que l’operació d’evacuació dels residus orgànics dels contenidors situats, a aquest efecte,
a la via pública, es realitzi de manera que no quedin restes de matèria orgànica, ni de líquids
que puguin causar molèsties i ser focus d’infeccions o plagues d’insectes i rosegadors.
2. Sens perjudici del que preveu aquesta Ordenança, és responsabilitat dels titulars dels
establiments comercials alimentaris vetllar perquè els contenidors de residus orgànics es
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dipositin a la via pública d’acord amb l’horari de recollida municipal establert en aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 46.-Infraccions
1. D’acord amb la Llei estatal 10/1998, de 21 d’abril, de residus, la Llei catalana 6/1993, de 14
de juliol, de residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació d’aquesta, el Decret
Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents
en matèria de residus industrials, i de les disposicions amb rang de Llei que substitueixin o
modifiquin les anteriors, són infraccions:
2. En matèria de residus domèstics i assimilables, es consideren infraccions:
a) No lliurar els residus d’acord amb les normes d’utilització i funcionament determinades per
l’Ajuntament per cadascuna de les fraccions residuals i per als diferents sistemes i
modalitats de recollida implantats a cada zona del municipi.
b) Utilitzar els sistemes de recollida de residus domèstics per part dels titulars d’establiments
industrials, comercials i de serveis, sempre que no constitueixi la falta molt greu tipificada a
l’apartat c) de l’article 19.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
c) Utilitzar els sistemes de recollida comercial o industrial per part dels usuaris particulars.
d) Dipositar residus fora d'un contenidor o a un contenidor que no li correspon.
e) Lliurar a la recollida domiciliària residus exclosos del servei municipal de recollida de
residus.
f) Transvessar o manipular deixalles fora dels parcs de recollida, concentració o tractament.
g) No utilitzar els contenidors homologats que determinen els serveis municipals, per a cada
sistema de recollida.
h) Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta
Ordenança.
i) Tractar o manipular els contenidors sense cura de no fer-los malbé.
j) Abandonar les deixalles en llocs i condicions no permeses per aquesta Ordenança.
k) Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors.
l) Incomplir les normes d'utilització de les deixalleries.
m) No fixar en els contenidors les dades d'identificació dels usuaris del servei de recollida
n) No renovar els contenidors quan pel seu estat haurien d'estar fora de servei.
o) No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via pública ocupada al
retirar els elements de contenció
p) No retirar els contenidors normalitzats de la via pública, un cop buits, en l’horari previst.
q) No respectar, en la recollida comercial, els horaris i freqüències que es determinin en cada
cas
En general totes aquestes infraccions es consideren de caràcter lleu, excepte en aquells casos
que s’hagi donat reiteració en la infracció, o quan la legislació específica així ho determini o en
els casos que el volum de deixalles mal gestionades superi 1m3 , que es qualificarà com a greu,
o superior 5m3, que es qualificarà com a molt greu.
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3. En matèria de condicions sanitàries en la gestió de residus assimilables en els establiments
comercials alimentaris, hotels, bars i restaurants, a més, de les que estiguin específicament
tipificades en l’ordenament tecnicosanitari que resulti d’aplicació al sector.
a) No disposar d’un espai tancat i d’ús exclusiu per al dipòsit de residus orgànics.
b) No dipositar els residus orgànics en contenidors estancs i/o sense tapa de tancament ajustat.
c) Generar un focus de contaminació ambiental per la presència de plagues en la zona dels
contenidors de residus orgànics.
d) No realitzar una neteja i desinfecció periòdiques de la zona dels contenidors de matèria
orgànica.
e) No disposar de mesures d’autocontrol en la gestió dels residus orgànics pel titular de
l’establiment comercial alimentari.
f) No ordenar el sistema de dipòsit de forma que s’eviti que les deixalles es quedin
permanentment a terra.
g) No respectar l’horari de recollida municipal, dipositar les deixalles a la via pública fora
d’aquest horari.
h) Generar molèsties al veïnat en quant a males olors, líquids i restes orgàniques a la via
pública.
En general totes aquestes infraccions es consideren de caràcter lleu, excepte les especificades en
l’apartat c) i d) que es qualificaran com a greus i en aquells casos que s’hagi donat reiteració en
la infracció, o quan la legislació específica així ho determini o en els casos que el volum de
deixalles mal gestionades superi 1m3 , que es qualificarà com a greu, o superior 5m3, que es
qualificarà com a molt greu.
4. També es consideraran infraccions a aquesta ordenança qualsevol altra acció o situació que,
per fer o no fer, puguin ocasionar un mal funcionament del servei o un risc per a la salut i la
seguretat de la població.
Article 47.- Sancions en matèria de gestió de residus
Amb caràcter general i d’acord amb allò que estipula la Llei bàsica estatal 10/1998, de 21
d’abril de residus igual que art. 67.1 o les disposicions amb rang de Llei que la modifiquin o
substitueixin, les faltes en matèria de gestió de residus es sancionaran d’acord amb els següents
barems:
a) Les infraccions lleus, fins a 601,01.- euros. Concretament, les infraccions lleus
especificades a continuació es sancionaran seguint en procediment sancionador abreujat i
atenent els següents barems:
•
•
•
•

Dipositar deixalles fora d’un contenidor per part d’un particular (en les zones de
recollida amb contenidors) ............................................................................................ 50,00€
Dipositar residus fora d’un contenidor per part d’una activitat de caràcter comercial,
industrial o de serveis (en les zones de recollida amb contenidors) ............................ 100,00€
Dipositar bosses de deixalles a la vorera els diumenges, festius o dies que no hi hagi
recollida ......................................................................................................................... 50,00€
Dipositar deixalles a un contenidor d’una altra fracció residual, per part d’un
particular........................................................................................................................ 30,00€
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•
•
•
•
•

Dipositar deixalles a un contenidor d’una altra fracció residual, per part d’una
activitat comercial, de serveis o industrial..................................................................... 60,00€
Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, trastos vells, etc.) a la
via pública sense sol·licitud prèvia al servei de recollida, per part d’un particular .. 100,00€
Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, trastos vells, objectes de
gran volum, etc.) a la via pública per part d’una activitat comercial, industrial o de
serveis .......................................................................................................................... 150,00€
No retirar els contenidors d’ús particular de la via pública un cop buidats ................... 30,00€
Abandonar qualsevol tipus de residus en sòl rústic .......................................................... 150€

b) Les infraccions greus, fins a 6.010,12.- euros.
c) Les infraccions molt greus, fins a 60.101,21.- euros.
Article 48.-Competència sancionadora
La competència per a la imposició de sancions correspon a l’Alcalde, excepte en aquells
supòsits en què correspongui a òrgans de l’Administració autonòmica, d’acord amb la legislació
de residus.
Article 49.-Qualificació de les infraccions
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà tenint en
compte els criteris continguts en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus o les
disposicions amb rang de Llei que les modifiquin o substitueixin, a més dels següents:
a)
b)
c)
d)
e)

La major o menor transcendència de la infracció
El perjudici ocasionat als interessos generals
La reiteració per part de l’infractor
El benefici que hagi aportat a l’infractor
El caràcter de l’infractor, atenent a si és d’origen domèstic o particular o d’origen
industrial, comercial o de serveis
f) El risc per a la salut o la gravetat de l’alteració sanitària i social que generin, de
conformitat amb el que disposa al respecte l’article 33 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de Sanitat
g) Qualsevol altra circumstància concurrent que incideixi en el grau de culpabilitat de
l’infractor
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució si bé es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

La present Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 16 de desembre de 2099 i que ha quedat definitivament aprovada en
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data 22 de gener de 2010 ,entrarà en vigor el dia 23 de gener de 2010 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Vist-i-plau
L’ALCALDE

Ho certifico
EL SECRETARI
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ORDENANÇA Nº 31 :
REGULADORA DE LES SUBVENCIONS COM A MESURA PER FACILITAR
L'ACCÉS ALS HABITATGES DE PROTECIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER,
ANOMENATS PISOS TORRAS, I SITUATS ALS CARRERS FRANCESC CAULA
10,12,14,16; PASSATGE BARCELONA 17 I 19, PASSATGE NÚRIA 1 I 3; PASSATGE
BEGET 2 I 4.
Capítol 1
Disposicions generals, objecte i finalitat de l’Ordenança.
Article 1.1.- El fonament legal d’aquesta ordenança s’empara en el que disposen els articles 223 a 226 de
la Llei 8/1987 de 15 d’abril, actualitzada pel DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 118 a
135 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
2.- En compliment del mandat establert en l’article 124 del ROAS, aquesta Ordenança regula els
aspectes següents:
m) L’objecte de la subvenció.
n) Els requisits que han de reunir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los.
o) El termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix
la subvenció.
p) Les garanties a favor dels interessos públics.
q) Els supòsits de revisió de les subvencions concedides.
r) La forma de la concessió de les subvencions i el termini per a l’atorgament.
Article 2
1.- Es objecte d’aquesta ordenança l’atorgament de subvencions pròpies com a mesura per
facilitar l'accés als habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, anomenats pisos
TORRAS, i situats als carrers Francesc Caula 10,12,14,16; Passatge Barcelona 17 i 19, Passatge
Núria 1 i 3; Passatge Beget 2 i 4.
2.- Les subvencions consistiran en una atribució dinerària efectiva, en el cas que s'ostenti la
condició d' adjudicatari d'un dels habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer al
municipi de Sant Joan Les Fonts, de la promoció “PISOS TORRAS”.
Capítol II
De les subvencions i els seus beneficiaris
Article 3
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1.- Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són revocables i reduïbles i no poden ser
invocades com a precedent.
Article 4
1.- En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris de mera liberalitat.
Article 5
1.- Les subvencions que son objecte d’aquesta ordenança les concedeix l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts responent a les següents circumstancies:
Ser adjudicatari d'un habitatge de la promoció “Pisos Torras” al municipi de Sant Joan Les
Fonts
2.- Les subvencions consisteixen en l’atribució efectiva d’una quantitat de diners que es
determina de la següent forma:
1. AJUTS ESPECIFICS PEL PRIMER GRUP DESCRIT A LES NORMES
PARTICULARS DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE 48 HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER
Es concedirà una subvenció de 90 € (NORANTA EUROS), als adjudicataris que ja havien
tingut una relació contractual amb l'antic propietari, es a dir la Societat Mercantil
TORRAPAPEL S.A.; que hagin estat llogaters de Cal Mestre, o que ocupin habitatges destinats
a població amb una problemàtica socio-econòmica.
Exceptuant, dins dels primer grup, els que no eren titulars dels contractes amb TORRASPAPEL
S.A. o les seus respectius cònjuges.
2.AJUTS GENERALS PER TOTS ELS ADJUDICATARIS
Descompte de l'import del lloguer si es compleixen les següents circumstancies:
10%
10%
10%

Joves fins a 35 anys (35 no inclòs) o de 65 anys o més.
Persones que certifiquin una minusvalia de 60% o més.
Si la renda familiar no arriba a 1,5 vegades l'IPREM
(Indicador públic de renda d'efectes múltiples).

Article 6
1.- Podran ser beneficiàries de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts,
les persones físiques que compleixin les condicions descrites a l’article 5.1.
Article 7
Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els següents:
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-

L’acreditació fefaent de la personalitat o si s'escau, de la representació, de la justificació
que la circumstancia subvencionable és la descrita a la present ordenança.
No ésser objecte de les incompatibilitats següents:
•
•
•

Que qualsevol de les persones que formin part del grup familiar siguin titulars d'un
altre habitatge.
Que es percebin ajuts al lloguer d'una altra Administració Pública.
Que es percebin rendes familiars superiors a 2,5 vegades IPREM anualment
referenciat.

Article 8
A) Són drets dels beneficiaris:
Percebre la subvenció atorgada per l’Ajuntament
condicions fixades en l’acord de concessió.

de Sant Joan les Fonts en les

e) Són deures dels beneficiaris:
- Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de l’ajut.
- Presentar la documentació justificativa que requereix l’Ajuntament.
- Facilitar la fiscalització del compliment de les condicions que donen lloc a la
subvenció.
CAPITOL III
Procediment per a l’atorgament de subvencions
Article 9
Les sol·licituds de subvenció es presentaran al Registre General de la Corporació.
La documentació que cal presentar a més de la que s’assenyala en l’article 7è., és la següent:
•
•
•
•

Declaració de l'impost sobre la Renta del l'exercici anterior.
Certificat Oficial referent a la minusvalia que es pateix.
Document Nacional d'Identitat.
Contracte de lloguer dels habitatges Torras.

Article 10.Si s’observessin deficiències en la documentació presentada o es considerés necessària
l’aportació de documentació complementària, es requerirà al sol·licitant perquè les esmeni o la
presenti en un termini màxim de deu dies, i se l’advertirà que, en cas contrari, es declararà la
caducitat de la instància i l’arxiu de les actuacions sense cap altre tràmit.
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Article 11.Rebuda la sol·licitud, aquesta serà estudiada i s'elevarà elevarà la proposta que s’escaigui a la
Junta de Govern Local, un cop obtingut l’informe de disponibilitat pressupostària que
inexcusablement haurà d’emetre la intervenció de fons municipal.
Article 12.1.- El termini màxim per l’adopció de l’acord corresponent per la Junta de Govern serà de tres
mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General de la Corporació.
2.- L’acord de concessió de la subvenció determinarà el moment de la seva percepció.
Determinació que seguirà les següents pautes:
Com son subvencions dedicades a facilitar l'accés a la vivenda i per tant destinades a
facilitar el pagament de l'arrendament de l'habitatge, es faran efectives mensualment o bé es
compensarà amb l'import del lloguer.
CAPITOL IV
Justificació i fiscalització
Article 14.1.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts podrà en qualsevol moment verificar l’adequació de
l’activitat subvencionada a les finalitats declarades pel beneficiari.
2.- L’incompliment manifest de les finalitats de l’activitat subvencionada a l’oposició
injustificada del beneficiari a facilitar l’activitat de control facultarà l’Ajuntament per a la
revocació de l’ajut i per a l’exigència, si s’escau, des rescabalament de les quantitats ingressades
indegudament.
3.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en cas de revocació de subvencions, podrà utilitzar la
via d’apremi o retenir saldos a favor del beneficiari incumplidor per al rescabalament de
subvenció revocada.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província. Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via
administrativa, es podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució
si bé es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província.
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Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució si bé es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
La present Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 18 de maig de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de juliol de 2009
,entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Publicació BOP núm. 154 de data 12 d’agost de 2009
Certifico:
EL SECRETARI

Vist-i-Plau
L'ALCALDE
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 32

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE
LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS
ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC.
Article 1.- FONAMENT LEGAL I NATURALESA
En ús de les potestats establertes a l’article 20.1.B 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, l’ ajuntament
de Sant Joan les Fonts estableix la imposició de la “ taxa per a la tramitació de les inspeccions
administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic”.
La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim
jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per l’aplicació de la taxa per a la tramitació de les
inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic, d’acord
amb el recollit en l’article 45 de la Llei 7/2003 de protecció de la salut.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, tant la tramitació administrativa, com la realització
dels informes tècnics de les instal.lacions i establiments oberts al públic on es realitza una
activitat afectada pel control municipal de salut pública.
Neix el fet imposable en el moment en que la documentació per la sol.licitud de tramitació,
entra en el registre de l’ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Article 3.- EXEMPCIONS
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei,
posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
Article 4- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que actuïn com els titulars dels establiments i
activitats que són objecte de control i inspecció administrativa d’acord amb els termes de la
present ordenança.
Article 5.- RESPONSABLES TRIBUTARIS
Les responsabilitats respecte a les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària
Article 6.- BASE IMPOSABLE

Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

175

La base imposable es correspon amb els costos imputats a la tramitació administrativa i la
realització de les actes d’inspecció, amb tot, es considerarà una base imposable única.
Article 7.- BASE LIQUIDABLE
Amb caràcter general serà igual a la base imposable
Article 8.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per la tramitació administrativa i la
realització de les inspeccions administratives:
Article 9.- TARIFES
Tipus establiments/ acte gravat
Restaurants
Bar-Restaurant
Bar
Carnisseries
Alimentació general
Peixateries
Rostisseries i plats preparats
Pastisseries i forns
Mercats ambulants sense manipulació d’aliments
Mercats ambulants amb manipulació d’aliments
Fires
Tatuatges i pírcings
Redacció d’informes tècnics

Taxa per
informe/inspecció
147,97 €
123,31 €
98,65 €
147,97 €
98,65 €
123,31 €
123,31 €
73,99 €
24,66 €
73,99 €
24,66 €
98,65 €
24,66 €

Article 10.- BONIFICACIONS
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la
tarifa d’aquesta taxa.
Article 11.- MERITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU
La taxa es merita amb caràcter general, per la realització de les inspeccions administratives, en
el moment de sol.licitud d’inspecció pel titular de la instal.lació o en el moment de realitzar
d’ofici la inspecció pels tècnics municipals o altres tècnics amb suficient títol en virtut
d’encàrrecs de gestió.
Article 12.- NORMES DE GESTIÓ
La gestió de la taxa es farà des dels serveis d’administració i tresoreria de l’ajuntament o per
l’organisme supramunicipal responsable de la gestió i liquidació tributària, d’acord amb els seus
procediments administratius ordinaris establerts per l’Ordenança general de gestió i recaptació
de tributs municipals i altres ingressos de dret públic.
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La liquidació de la taxa per part de l’ajuntament es farà un cop redactades les actes d’inspecció i
feta la tramitació administrativa de l’expedient, sempre contra presentació del corresponent
document justificatiu.
Article 13.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei
General Tributària.
Article 14.- VIGÈNCIA
Aquesta Ordenança Fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
11 de març de 2011 i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província. L’Ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.
Article 15.- REMISSIÓ NORMATIVA
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s’aplicarà el que estableix 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, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i el Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació de la present resolució si bé es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
La present Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 11 de març de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de maig de 2011,
entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Publicada al BOP núm. 106 de dia 2 de juny de 2011
Certifico:
EL SECRETARI

Vist-i-plau
L’ALCALDE
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 TAXA PER L'ÚS DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS PER A la CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
A l'empara del previst en els articles 57 i 20 de la Llei reguladora de les hisendes locals i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l'ús els equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils que
es regirà per aquesta ordenança.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable l'ús dels equipaments municipals que es detallen en aquesta
ordenança per a la celebració de matrimonis civils.
Obligació de contribuir (meritació)
ARTICLE 3
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de la
celebració del matrimoni civil.
2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o a l'aprofitament del
domini públic no s'exerceixi, serà procedent la devolució de l'import corresponent.
Subjectes passius
ARTICLE 4
Són subjectes passius d'aquesta taxa els contribuents, les persones físiques, que utilitzin o
aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular en la forma que es determina
en la present ordenança.
Quota tributària
ARTICLE 5
L'import de les taxes previstes en aquesta ordenança per l'ús dels equipaments municipals dins
del domini públic local es fixen com a referència el valor que tindria al mercat la utilització o
aprofitament si els béns afectes no anessin de domini públic. Tot això d'acord amb els informes
tècnics-econòmics als quals es refereix l'article 25 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Ordenances fiscals 2013
Tarifes
ARTICLE 6
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la següent:
Tarifa 100 Euros per celebrar el matrimoni.
ARTICLE 7
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De conformitat amb el que es preveu en l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004,
de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial suposi la destrucció o la
deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que
fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i efectuar el dipòsit previ del seu import.
Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels
béns destruïts o a l'import de la deterioració dels malmesos.
L'Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments
previstos en aquest article.
Règim de declaració i ingrès
ARTICLE 8
Els interessats deuran abonar, en el moment de sol·licitar la celebració del matrimoni, l'import
de la taxa.
Atorgarà el dret a la devolució del 100% de l'import de la taxa abonada, les anul·lacions
presentades amb una anticipació mínima de 30 dies hàbils respecte a la data de celebració del
matrimoni.
ARTICLE 9
L'Ajuntament per raons operatives o de disponibilitat d'espais o per casos de força major, podrà
modificar el lloc de la celebració del matrimoni; així mateix els horaris podran canviar-se per
les raons exposades.
ARTICLE 10
La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc, si escau, a la revocació de
l'autorització administrativa concedida per efectuar l'ús privatiu o l'aprofitament especial que es
tracti.
ARTICLE 11
Les tarifes establertes en la present ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que
s'acreditin per a l'actualització administrativa a desenvolupar per a la tramitació de la
corresponent autorització, si escau.
ARTICLE 12
L'Ajuntament exigirà aquestes taxes en règim d'autoliquidació en els termes previstos en l'article
8 d'aquesta ordenança.
Disposició final
La present ordenança ha estat aprovada mitjançant acord de Ple en sessió amb data 21 d'octubre
de 2013, entrarà en vigor l'1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Ho certifico
El Secretari
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LA
INSTALACIÓ ESPORTIVA PISTA DE PÀDEL AL CPS.
Art. 1.- Fonament i Naturalesa.En ús de les facultats concedides pels art.133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 a 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, aquest
Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis, realització d'activitats i utilització de les
instal·lacions esportives de propietat municipal.
Art. 2.- Fet imposable.Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de la instal·lació municipal, Pista de Pàdel.
Art. 3.- Subjectes Passius.Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les Entitats al fet
que es refereix l'art. 36 de la Llei General Tributària, que sol·licitin la utilització de les
instal·lacions esportives enumerades en l'article anterior.
Art. 4.- Responsabilitats.Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes, es consideraran deutors
principals els obligats tributaris continguts en l'art. 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Els deutes per taxes podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.
Art. 5.- Quota tributària.La quantia de la taxa serà fixada en la següent tarifa:
Preu per hora

SOCIS

NO SOCIS

De 6 a 16h

8 €/h

14 €/h

De 16 a 22h

10 €/h

16 €/h

LLUM

LLOGUER PALES

LLOGUER PILOTES

COMPRA PILOTES

2 €/h

2€

1,5 €

4€

Art. 6.- Fiança.S'emplenarà i signarà un imprès via web per garantir el bon ús de les instal·lacions.
Si es produeix algun desperfecte, deterioració o dany en les instal·lacions durant aquest temps,
se sancionarà als usuaris amb el pagament de la quantia econòmica pel mateix valor dels danys
causats.
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Art. 7.- Exempcions o Bonificacions.No es concediran amb caràcter general exempció alguna en l'import de les quotes assenyalades
en les tarifes.

Art. 8.- Meritació.Es reportarà la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què se sol·licita la reserva
de la instal·lació esportiva des regula en aquesta Ordenança. La taxa deurà ingressar-se en el
moment de la sol·licitud de reserva.
Art. 9.- Infraccions i Sancions.En tot el referent a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponen en cada cas, s'estarà al que es disposa en l'articulat de la Llei General
Tributària.
Disposició Final Única.La present Ordenança que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el
dia 21 d'octubre de 2013, entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 17.4 del Text Refós de la Llei
Reguladors de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
serà aplicable a partir d'aquest mateix dia, romanent en vigor fins que s'acordi la seva
modificació o la seva derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Ho certifico:
El Secretari
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ORDENANÇA Nº 35.- REGULADORA DE LA TAXA PER A LA EMISIO DE
PUBLICITAT A TRAVES DE LA RADIO MUNICIPAL.
Article 1er.- Concepte.
De conformitat amb el que disposa l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text
Refús de la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts estableix la taxa per a
la emissió d’anuncis publicitaris a través de la radio municipal.
Article 2n.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança les persones o
entitats que sol·licitin, en la forma establerta en la present ordenança, la emissió a través de la
radio municipal de qualsevol tipus d’anuncis publicitaris.
Article 3er.- Quantia.
La quantia de la taxa regulada a la present ordenança fiscal queda fixada en el quadre de
tarifes següent:
Quadre de tarifes de publicitat

Modalitat publicitària
A.1 Falca de fins a 60 segons de duració mensual
A.2 Falca de fins a 60 segons de duració semestre
A.3 Falca de fins a 60 segons de duració anual
A.4 Falca de fins a 60 segons de duració setmanal

Passes diaris
4 passes
4 passes
4 passes
4 passes

Import semestral
25,00 €
125,00€
200,00€
10,00 €

Article 4t.- Gestió.
1.- L’obligació de pagar la taxa regulada en la present ordenança neix amb la prestació
del servei. No obstant, les persones o entitats que el sol·licitin, de conformitat amb el que
disposa l’article 46.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, hauran d’ingressar l’import total que
correspongui, en aplicació de l’article 3r., en el moment de la sol·licitud.
2.- La sol·licitud de servei es realitzarà mitjançant l’ emplenament de la corresponent
ordre de publicitat.
3.- L’ordre de publicitat indicarà el text de la falca a emetre. Es podrà adjuntar en suport
d’àudio l’esmentada falca.
4.- A l’esmentada sol·licitud s’adjuntarà còpia del justificant d’ingrés bancari efectuat a
nom de l’Ajuntament. No serà tramesa cap ordre de publicitat sense l’abonament previ de la
corresponent taxa.
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5.- Iniciats els espais publicitaris, en qualsevol de les modalitats previstes, el desestimen
de l’obligat a pagar en la continuació de la emissió d’aquells, no donarà dret a la devolució de
l’import del la taxa meritada . Les ordres de publicitat de durada superior a un mes, el
desestimen suposarà el dret a la devolució de l’import proporcional a partir del mes següent a la
data del desestimen.
6.- Les ordres de publicitat de durada superior a un mes, podran satisfer l’import de la
taxa en la forma periòdica elegida. L’import del primer mes s’abonarà en el moment de la
sol·licitud, a la qual s’adjuntarà, pels períodes mensuals posteriors, la corresponent autorització
de càrrec en el compte bancari elegit per l’obligat.
7.- Els import meritats que resultin pendents de pagament, s’exigiran pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Quedaran automàticament suspesos la emissió d’espais publicitaris quan resultin
impagats els corresponents rebuts domiciliats a un compte corrent bancari.
Disposició final.- Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2014 .
Romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui.
ORDENANÇA Nº 35.- REGULADORA DE LA TAXA PER A LA EMISIO DE
PUBLICITAT A TRAVES DE LA RADIO MUNICIPAL.
Article 1er.- Concepte.
De conformitat amb el que disposa l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text
Refús de la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts estableix la taxa per a
la emissió d’anuncis publicitaris a través de la radio municipal.
Article 2n.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança les persones o
entitats que sol·licitin, en la forma establerta en la present ordenança, la emissió a través de la
radio municipal de qualsevol tipus d’anuncis publicitaris.
Article 3er.- Quantia.
La quantia de la taxa regulada a la present ordenança fiscal queda fixada en el quadre de
tarifes següent:
Quadre de tarifes de publicitat
Modalitat publicitària
A.1 Falca de fins a 60 segons de duració mensual
A.2 Falca de fins a 60 segons de duració semestre
A.3 Falca de fins a 60 segons de duració anual

Passes diaris
4 passes
4 passes
4 passes

Import semestral
25,00 €
125,00€
200,00€
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A.4 Falca de fins a 60 segons de duració setmanal

4 passes

10,00 €

Article 4t.- Gestió.
1.- L’obligació de pagar la taxa regulada en la present ordenança neix amb la prestació
del servei. No obstant, les persones o entitats que el sol·licitin, de conformitat amb el que
disposa l’article 46.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, hauran d’ingressar l’import total que
correspongui, en aplicació de l’article 3r., en el moment de la sol·licitud.
2.- La sol·licitud de servei es realitzarà mitjançant l’ emplenament de la corresponent
ordre de publicitat.
3.- L’ordre de publicitat indicarà el text de la falca a emetre. Es podrà adjuntar en suport
d’àudio l’esmentada falca.
4.- A l’esmentada sol·licitud s’adjuntarà còpia del justificant d’ingrés bancari efectuat a
nom de l’Ajuntament. No serà tramesa cap ordre de publicitat sense l’abonament previ de la
corresponent taxa.
5.- Iniciats els espais publicitaris, en qualsevol de les modalitats previstes, el desestimen
de l’obligat a pagar en la continuació de la emissió d’aquells, no donarà dret a la devolució de
l’import del la taxa meritada . Les ordres de publicitat de durada superior a un mes, el
desestimen suposarà el dret a la devolució de l’import proporcional a partir del mes següent a la
data del desestimen.
6.- Les ordres de publicitat de durada superior a un mes, podran satisfer l’import de la
taxa en la forma periòdica elegida. L’import del primer mes s’abonarà en el moment de la
sol·licitud, a la qual s’adjuntarà, pels períodes mensuals posteriors, la corresponent autorització
de càrrec en el compte bancari elegit per l’obligat.
7.- Els import meritats que resultin pendents de pagament, s’exigiran pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Quedaran automàticament suspesos la emissió d’espais publicitaris quan resultin
impagats els corresponents rebuts domiciliats a un compte corrent bancari.
Disposició final.- Entrada en vigor.
La present ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
dia 21 d’octubre i entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2014 . Romandrà en
vigor fins que es modifiqui o derogui.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Ho certifico
El Secretari
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