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Durant el termini d’exposició pública s’han presentat reclamacions contra l’acord plenari de 2 de novembre de 2011 d’aprovació 
provisional d’imposició i ordenació de tributs diversos i modificació d’Ordenances fiscals i d’Ordenances reguladores d’altres 
ingressos de dret públic per a 2012. 

L’ajuntament de Blanes en sessió plenària de 22 de desembre de 2011 ha resolt les reclamacions presentades i ha aprovat 
definitivament la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2012.

en compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
es fa públic  el quadre general tarifes per a 2012 (tipus, quotes i tarifes), el text íntegre de les modificacions aprovades en que 
afecten l’articulat de les Ordenances Fiscals i les tarifes i preus unitaris que, en la mateixa sessió, han estat autoritzats als 
concessionaris dels serveis municipals següents: 
         
- Transport urbà de viatgers
- aparcament subterrani al Ps. Cortils i Vieta
- Instal·lacions de distribució d’aigua, clavegueram i pluvials, preus unitaris

1.QuaDre GeneraL De TarIFeS a aPLICar a ParTIr De 1/1/2012
   (inclou tipus, quotes, coeficients i elements similars)

núm. 
OrDenanÇa COnCePTe TarIFa

112.00 I.B.I. urBana, TIPuS 0,9488%
I.B.I. rÚSTICa, TIPuS 0,9500%
Immobles amb característiques especials 1,0536%
S’estableix un recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l’Impost 
de Béns Immobles urbans d’ús residencial desocupats amb 
caràcter permanent.

*QuaDre anneX: bonificacions a favor de famílies nombroses

113.00 IMPOST SOBre VeHICLeS De TraCCIÓ MeCÀnICa
a) Turismes
a1.   de menys de 8 cavalls fiscals 25,24
a2.   de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16
a.3   de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88
a.4   de 16 CV a 19,99 cavalls fiscals 179,22
a.5   de més de 19,99  cavalls fiscals 224,00
B) autobusos
B1.  de menys de 21 places 166,60
B2.  de 21 a 50 places 237,28
B3.  de  més 50 places 296,60
C) Camions
C1. de menys de 1000 kgs de càrrega útil 84,56
C2. de 1000 a 2999 kgs de càrrega útil 166,60
C3. de més de 2999 fins a 9999 kgs de càrrega útil 237,28

núm. 16678
AJUntAment de BlAnes 

Edicte sobre l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a 2012
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C4. de més 9.999 kgs de càrrega útil 296,60
D)Tractors
D1. de menys de 16 cavalls fiscals 35,34
D2. de 16 a 25 cavalls fiscals 55,54
D3. de més de 25 cavalls fiscals 166,60
e) remolcs i semiremolcs
e1. de  menys de 1000  i més de 750 kgs de càrrega útil 35,34
e2. de 1000 a 2999 kgs de càrrega útil 55,54
e3. de més 2999 kg. 166,60
F) altres vehicles
F1. Ciclomotors 8,84
F2. Motocicletes fins 125 cc 8,84
F.3 Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 15,14
F.4 Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc 30,30
F.5 Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc 60,58
F.6 Motocicletes de més de 1000 cc 121,16

114.00 IMPOST SOBre L’InCreMenT De VaLOr DeLS TerrenYS
Percentatges increment valor:
Inferior a 1 any 0 00%
Inferior a 6 anys    i  igual o superior a  1 any  3,70%
Inferior a 11 anys  i  superior a 5 anys 3,50%
Inferior a 16 anys  i  superior a 10 anys 3,20%
Superior 15 anys (màxim fiscal de 20 anys) 3,00%
Tipus gravamen 30,00%

130.00 IMPOST SOBre aCTIVITaTS eCOnÒMIQueS
Coef. General
Carrer 1a. 3,80
Carrer 2a. 3,04
Carrer 3a. 2,28
Carrer 4a. 1,52

282.00 IMPOST SOBre COnSTruCCIOnS, InSTaL.LaCIOnS I OBreS 3,51%
D’acord amb l’article 2n.2 de l’Ordenança, la construcció de petits coberts agrícoles i hivernacles 
desmuntables, els murs perimetrals d’obra dels quals no superin un metre de fondària o alçada i que 
estiguin situats en zones qualificades com a agrícoles, no és subjecta a l’impost.

284.00 DeSPeSeS SuMPTuÀrIeS
Vedats caça
Percentage s/ base 20,00%

TaXeS

310.00 SerVeIS GeneraLS
epígraf primer: certificacions, estudis i informes
1. Certificacions d’acords o documents municipals
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OrDenanÇa COnCePTe TarIFa

preexistents, emissió d’informes i expedició d’altres certificacions 
diferents als establerts en aquest epígraf.
   - antiguitat fins 1 any 10,37
   - antiguitat de 1 a 5 anys 20,54
   - antiguitat més 5 anys 30,70
2. Certificat desqualificació Vivendes Protecció Oficial 84,57
3. Certificat ‘ Fe de Vida’ 0,00
4. Certificats de convivència 40,76
5. Certificat d’empadronament 10,37
6. Certificat o informe de deute pendents amb l’ajuntament de Blanes 10,37
7. Informes s/accidents o atestats emesos per Policia Local 82,98
8. Informes d’arrelament social 34,94
9. Tramitació d’anuncis en concursos i subhastes, per paraula publicada 0,22
10. estudis diversos 120,82
11. Diligències de confrontació i/o fotocòpa de documents 1,87
   amb diligència d’autenticitat, per cada full
12. Bastanteig de poders, per cada escriptura 51,87
13. Volants emesos pel Punt d’Informació Cadastral 0,00
14. Volant d’empadronament 0,00
15. altres tipus de volants 0,00

epígraf segon: documents expedits/estesos a oficines municipals

1. Compareixença 20,75
 2. Fotocòpia ordinària
  - Fotocòpia en blanc i negre a4 0,18

- Fotocòpia en blanc i negre a3 0,25
 - Fotocòpia en color a4 2,13
 - Fotocòpia en color a3 2,50
 - Fotocòpia expedida per mitjans mecànics (màquina expenedora) 0,05
 - Fotocòpia a doble cara en blanc i negre a4 0,30
 - Fotocòpia a doble cara en color a4 3,50
3. Full impressió (Biblioteca, serveis informàtics, etc.) 0,07
4. Carnet Biblioteca
 - per carnet deteriorat 0,61
 - Per carnet extraviat 3,62
5. Disquet/CD no regrabable a la Biblioteca 0,72
6. expedició de duplicat carnet transport urbà
 - Per pèrdua 3,74
 - Per deteriorament del xip
7. registre municipal de documents i remissió a altres administracions
 - Cartes 3,74
 - Paquets 22,45

8. Còpia llibre d’ordenances repercusió 
cost

epígraf tercer: tramitació d’expedients
1. Sense atorgament de llicència 174,56
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OrDenanÇa COnCePTe TarIFa

2. utitlització de l’escut, logo, marques i imatges registrades de 
l’ajuntament de Blanes
 - Per cada autorització  de la seva utilització 34,94
 - a més, per la utilització per a ús no lucratiu 
per any o fracció 93,51
 - a més per la utilització en impresos i tot tipus d’articles destinats a la 
venda o altres finalitats amb ànim de lucre, per any o fracció
   * D’1 a 1000 unitats, per cada unitat 0,39
   * Per les següents, de 1001 a 5000 unitats, per cada unitat 0,33
   * Per les següents, superior a 5000 unitats, per cada unitat 0,27
Quota mínima, en aquest últim supòsit, per any 181,94
3. Tramitació d’autoritzacions o llicències no regulades en aquesta o una altra ordenança 
(guals, elements publicitaris, reserves d’espais a la via pública, activitats, etc.) 66,07

4. Tramitació d’expedients de modificació o baixa de llicència no regulades en aquesta 
o una altra ordenança (guals, elements publicitaris, reserves d’espais a la via pública, 
activitats, etc.)

38,53

5. Tramitació expedient gual comunitari 174,94
6. Tramitació d’expedient anul.lació plaça amb cobriment de plaça 9,01

7. Tramitació  autorització de música en viu en locals i carpes, per mes o fracció 22,40

8. Inspecció i control municipal de les persones que presten el servei de recollida i  gestió 
de residus en el municipi 174,55

epígraf quart: serveis informàtics
1. Per ús maquinari i programari informàtic, inclòs temps
   d’impressió, per hora o fracció 149,37
2. Treball de personal d’informàtica, per hora o fracció 37,35
3. Consultes i/o recerca d’informació municipal via Internet
    o qualsevol altra via eletrònica, per cada hora o fracció 10,37
4. Correu electrònic ciutadà
5. Correu electrònic i espai web per les entitats
epígraf cinquè: Subministrament de rètols horaris comercials
Plaques a situar en façanes/unitat 10,37
Plaques a situar en aparadors/unitat 0,83
Plaques a situar en portes accés/unitat 2,49
adhesius/kits de 5 2,49
epígraf sisè: arxiu municipal
a. Còpies simples de documents per a ús privat:
1. Fotocòpia ordinària
    antiguitat d’1 a 5 anys 0,18
    antiguitat més de 5 anys 0,23
2. Còpies/reproduccions fotogràfiques i/o vídeo i DVD:
2.1. Digitalitzacions d’imatges fotogràfiques en suport CD 1,87
2.2. Còpies de vídeo, gravacions en format digital 21,36
2.3. Impressions imatges de consulta
       DIn a4 paper blanc 0,33
       DIn a4 paper qualitat 1,30
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3. CD/disquet 0,70
B. Tarifes comercials
1. Publicacions impreses
    Premsa (interiors de diaris i revistes)  42,61
    Llibres (pàgines interiors) 28,41
    Cobertes de diaris, revistes i llibres 56,87
    Cartells 85,22
    Publicitat 110,10
2. Produccions audiovisuals
    Cinema, televisió i vídeo 142,10
    Publicitat 156,30
    CD’s, cassettes, CD rom i DVD 56,87
    Web Internet 85,22
Les reproduccions de materials audiovisuals i/o multimè-
dia, s’entenen per a un màxim de 30 segons. Cadascun 
dels següents període equivalnts tindran una reducció 
del 50%
C. reproducció de documents del fons de l’ajuntament de Blanes (per unitat documental)
1. reproducció  i, si escau, comunicació pública de documents 43,93
2. Cessió de documentació original per a exposicions 42,94
Consideracions:
1. Les taxes també són d’aplicació per a la cessió d’originals o la reproducció i comunicació pública de 
la documentació de fons no municipals dels quals aquest ajuntament no té els drets d’explotació
2. el pagament d’aquestes taxes no eximeix, en cap cas, del compliment de la normativa específica 
de l’arxiu municipal de Blanes sobre l’ús i la reproducció de documents, dels drets d’autor que se’n 
puguin derivar ni del seu cost de reproducció, si aquesta no la pot assumir el mateix servei per raons 
tècniques
D. Serveis administratius especials
1. recerca d’informació específica en la documentació o 
altres serveis, preu/hora 26,43
2. Gestió de la preparació i lliurament del material per 
exposicions, preu/hora 26,43
3. Per cada hora de preparació pel tècnic de digitalització
d’imatges 35,23
e. Presa d’imatges de l’equipament per al seu ús públic
Presa d’imatges a l’interior de l’equipament: 
Preu de la primera hora 43,93
Preu per hora a partir de la segona hora 21,97
epígraf setè: Prestació de material divers de propietat municipal
 - Material per senyalització hortizontal/vertical, per unitat i dia 0,55
 - Fiança, per element 55,06
epígraf vuitè: Mesures acústiques
- Mesures acústiques realitzades per la Policia Local 330,32
- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip enregistra de manera 
contínua 1.431,41
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- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip mesura diferents 
paràmetres de soroll 1.046,04

epígraf novè: Inscripció i drets d’examen
- Grup titulació a1 - a2 15,00
- Grup titulació C1 - C2 i e 10,00

310.01 CeMenTIrI MunICIPaL I aLTreS SerVeIS FunerarIS De CarÀCTer LOCaL
1. Cessió de Drets Funeraris sobre terrenys i sepultures
1.1. Cessió a 50 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun 705,38
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions) 548,93
c) Cessió nínxols recuperats i millorats 443,98
d) Cessió nínxols recuperats i millorats  tipus F (de petites dimensions) 345,51
e) Cessió nínxols per posar cendres 190,87
f) Cessió hipogeus 3.526,93
g) Cessió terrenys pam quadrat o fracció 70,54
1.2. Cessió a 25 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun 440,87
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions) 343,09
b) Cessió nínxols recuperats i millorats 277,48
b) Cessió nínxols recuperats i millorats  tipus F (de petites dimensions) 215,95
c) Cessió nínxols per posar cendres 119,30
1.3. Cessió a 5 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun 144,99
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions) 112,83
c) Cessió nínxols recuperats i millorats 96,66
d) Cessió nínxols recuperats i millorats  tipus F (de petites dimensions) 75,21
e) Cessió nínxols per posar cendres 85,89
2.- Construcció de panteons
a) Const. panteons per pam quadrat o fracció 2,91
b) Subministrament aigua  per a obres per dia o fracció 3,12
3.- altres serveis, cadascun
a) enterrament 145,22
b) Trasllat de restes 145,22
c) Incineració de restes exhumades
c.1) en cas de reversió de nínxol/sepultura 211,44
c.2) en altres casos 422,86
4.- Conservació del cementiri, quota anual irreductible
a) Drets conservació: per cada nínxol i per cada nínxol per posar cendres 14,31
b) Drets conservació hipogeu 47,30
c) Drets conservació panteó 195,02
5.- Col·locació de làpides, previ mesurament per part del personal 
de consergeria del Cementiri Municipal, per cadascuna
a) Llicència col.locació làpides i altres guarniments 27,39
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b) Treballs col.locació làpides i altres guarniments 42,32
6.- expedició de títols
a) Duplicat títols 39,01
b) Canvi titular 48,12
7.- utilització d’instal·lacions
a) utilització instal.lacions tanatopràxia, per cada 24 hores. 46,17
b) utilització sales vetlla, períodes fins a 6 hores 69,71
c) utilització sales vetlla, períodes >a 6 hores i fins a 24 hores. 138,59

310.02 SerVeIS reLaTIuS a La TInenÇa D’anIMaLS DOMÈSTICS
1. Inscripció en el cens
1.1. Quota anyal cens animals domèstics amb xip o tatuatge 8,30
1.2. Quota anyal cens animals domèstics sense xip o tatuatge 16,59
2. VigIància i inspecció d’establiments de venda, guarda
i cria d’animals domèstics 48,12
3. Tramitació de llicència per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos 38,53

310.03  DISTrIBuCIÓ I SuBMInISTraMenT D’aIGua POTaBLe 
1. QuOTeS MenSuaLS FIXeS De SerVeI
1.a. Ús domèstic
1a residència - consum permanent i regular: Tendeix a coincidir amb abonats 
empadronats al domicili de subministrament 4,25

2a residència - consum esporàdic, irregular i/o turístic: Tendeix a coincidir amb abonats 
no empadronats al domicili de submnistrament 11,18

1.b. Ús comercial
Càmping d’1-440 places 127,78
Càmping de 441-879 places 190,09
Càmping de 880-1.500 places 317,25
Càmping de més de 1.500 places 381,46
Hotels d’1-100 places 76,87
Hotels de 101 a 200 places 127,78
Hotels de 201 a 300 places 190,09
Hotels de 301 a 500 places 253,04
Hotels de  més de 500 places 381,47
restaurants 66,57
Spas 66,57
Piscines d’ús públic 66,57
Bars, pubs, etc. 26,08
Comercial 18,16
Bugaderies 66,57
Provisionals d’obra 66,57
Perruqueries 26,08
Obradors 66,57
altres 18,16
1.c. Ús industrial 66,57
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1.d. Garatges i locals sense activitat econòmica 4,26
2.. QuOTeS Per COnSuM D’aIGua
2.a. Ús domèstic (1a i 2a residència)
el càlcul de les quotes per consum individual és idèntic per a les primeres i per a les segones 
residències. La quota per consum resultarà de la següent fórmula:
Quota per consum = C x Preu per m3.
On C, són els m3 consumits per la unitat fiscal
Per al càlcul de C, cal tenir en compte els següents conceptes:
Lcn = resultat de l'última lectura del comptador
Lcn+1 = resultat de la lectura actual del comptador
C = Lcn+1 -Lcn  (m3  consumits durant el període transcorregut entre 
la lectura en el moment n i la lectura en el moment n+1)
Per al càlcul del Preu per m3 s'aplica la TauLa a annexa en la forma següent

n= número de dies transcorreguts entre Lcn i Lcn+1

Consum Mensual estimat = 30 x C / n (estimació per prorrateig del consum mensual)
el procediment per determinar el Preu per m3 és el següent
en la taula a es localitza en la columna dels M3 consumits al mes /M3/MeS) la línia on figura el 
Consum Mensual estimat; en aquesta mateixa línia en la columna Preu/M3 trobarem el preu a aplicar 
per m3 d’aigua consumit, és a dir, el Preu per m3 buscat

2.b. Ús comercial i industrial
S’apliquen les mateixes fórmules i procediment que en 2.a.
Ús domèstic però, on diu TauLa a, s’ha d’emprar la TauLa B

2.c. Càmpings i hotels, conveni (quota per m3.) 0,66
Quan el consum realitzat no arribi al mínim establert al conveni signat el dia 1 de juliol de 1996 
entre l’empresa aigües de Blanes, Sa i les associacions d’hotels i de càmpings,  els subjectes passius 
tributaran per la suma de:
a)       la quota fixa de servei que els pertoqui segons l’establert a l’ordenança, d’acord amb seva 
activitat.
b)       la quota per consum resultant de l’aplicació de la Taula a de l’article 6.2  de l’Ordenança Fiscal 
als m3 establerts com a mínim de consum en el  conveni.
normes de gestió
1.- L’ajuntament liquidarà bimestralment la quota que correspongui segons l’establert a l’article 6.2.c. 
de l’ordenança fiscal d’acord amb la lectura real de comptador 
2.- anualment l’ajuntament practicarà la següent liquidació:
Consum mínim anual establert segons conveni/12 = consum mensual
Taula a: preu per m3 del consum mensual = P1
Quota anual = consum mínim de conveni * P1= Q8

Pagat a compte bimensualment (6 quotes bimensuals) = Q1 + Q2 ... + Q6 = Q7

a pagar:  Q8 – Q7

3. Quan l’establiment, per raó d’obres, variació de places o qualsevol circumstància que motivi un 
canvi de consum mínim, ho posarà en coneixement de l’ajuntament amb anticipació suficient per fer 
les comprovacions oportunes i modificar el mínim de consum establert en conveni.
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2.d. utilitat pública (quota per m3) 0,24

311.00 LLICÈnCIeS D’auTOTaXIS I aLTreS VeHICLeS De LLOGuer
1. Concessió i expedició de llicències, cadascuna 713,68
2. autorització per transmissió de llicències
2.1. Transmissions intervius 713,68
2.2. Transmissions “mortis causa” a hereus 70,54
2.3. Transmissions a favor d’assalariats 356,83
2.4. autorització per a conductors assalariats 116,18
3. Substitució vehicle, cadascun 141,49

311.01

reGuLaDOra De LeS TaXeS Per La PreSTaCIÓ DeLS SerVeIS D’InTerVenCIÓ 
aDMInISTraTIVa en L’aCTIVITaT DeLS CIuTaDanS I LeS eMPreSeS a TraVÉS DeL 
SOTMeTIMenT a PrÈVIa LLICÈnCIa, COMunICaCIÓ PrÈVIa O DeCLaraCIÓ reSPOnSaBLe 
I PeLS COnTrOLS POSTerIOrS a L’InICI De LeS aCTIVITaTS

La quota a liquidar serà la que resulti de la fórmula polinòmica:
Quota = Q x K1 x K2 x K3 x K4
Valor de Q1 per les activitats previstes a l'art. 5.1 de l'ordenança fiscal 242,83
Valor de Q2 per les activitats previstes a l'art. 5.1 de l'ordenança fiscal 777,13
Quota mínima 292,94
Quota màxima, abans d’aplicar K4
 - activitats de l'annex III.3. activitats innòcues no compreses dins la Llei 20/2009 del 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCaa) amb una molt 
lleu o nul.la incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones que estan 
sotmeses al règim de comunicació prèvia del capítol IV del títol II secció II de l'ordenança 
d'activitats aprovada pel Ple de l'ajuntament del dia 27 de març de 2006.

4.832,75

 - activitats de l'annex I (annexos I.1, I.2 i I.3) catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCaa). activitats amb 
una gran incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones sotmeses 
al règim d'autorització ambiental, i sota la regulació específica de l'òrgan ambiental 
competent de l'administració de la Generalitat.
-activitats d’alta incidència ambiental afectades pel Decret 147/2009, de 22 de setembre, 
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de 
parcs eòlics i instal•lacions fotovoltaiques a Catalunya.

14.498,26

 - activitats recreatives de restauració d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 
31 d’agost , reglament dels espectacles públics i les activitats recreatives (rePar) 
de desplegament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives (LePar) i sotmeses al règim de llicència 
d’establiment públic o al règim de comunicació prèvia, segons el seu aforament.                                                                                                     
- activitats de l’annex III catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats (LPCaa) : activitats amb una llei incidència en el 
medi ambient, la salut i la seguretat de les persones que estan sotmeses al règim de 
comunicació prèvia.
- activitats religioses i de centres de culte, afectades pel la Llei 16/2009, del 22 de juliol, 
dels centres de culte, i el seu reglament, Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament 
de la Llei 16/2009, de 22

  18.933,41
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- activitats de l’annex II i IV catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCaa)  activitats amb moderada 
incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones.
- activitats recreatives, d’espectacles, i de règim especial  i que estan sotmeses al règim 
de llicència d’establiment públic, d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost 
reglament dels espectacles públics i les activitats recreatives (rePar) de desplegament 
de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives (LePar)

20.539,20

K1= corrector per grau de dificultat administrativa de l’expedient
K1.1 = 0,60
K1.2 = 1,75
K1.3 = 2,00

        K1.4 =       2,25
K1.5 = 2,50

k2 = corrector per dimensió de l’establiment
K2.1 2,91
K2.2 3,74
K2.3 4,42
K2.4 4,98
K2.5 5,46
K2.6 5,87
K2.7 6,23
K2.8 6,54
K2.9 6,81

K2.10 7,06
K2.11 7,37
K2.12 7,73
K2.13 8,02
K2.14 8,27
K2.15 8,49
K2.16 8,67
K2.17 8,83
K2.18 8,97
K2.19 9,10
K2.20 9,21
K2.21 9,31
K2.23 9,40
K2.24 9,48
K2.25 9,56
K2.26 9,63
K2.27 9,80
K2.28 10,02
K2.29 10,15

K3 = corrector per situació de l’establiment, és el que es detalla segons la
 categoria de la via     pública en la que s’ubica l’activitat o ús

K3.1 1,66
K3.2 1,33
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K3.3 1,00
K3.4 0,66
K3.5 0,66

K4 = corrector segons circumstàncies especials 1,50
Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic 269,83
Canvis de titular que no suposin cap modificació de les característi-
ques de la llicència existent:
 - règim de comunicació prèvia i tramitació d’activitats innòcues recolli-
des a l’annex III.3 de l’ordenança d’activitats aprovada pel Ple de 27 de
març de 2006 116,18
 - resta de supòsits per canvis de titular recollits a les normatives 

sectorials d’activitats, d’espectacles i altres disposicions o normatives vigents 232,35

312.00 reGuLaDOra De LeS TaXeS Per SerVeIS urBanÍSTICS O Per La COMPrOVaCIÓ 
D’aCTIVITaTS COMunICaDeS en MaTerIa D’urBanISMe
1. Tramitació expedient declaració de ruïna 241,63
a més per cada m2 de sostre 2,41
Quota mínima 302,05
2. Certificats, informes i altres.
2.1 Certificat qualificació urbanística 74,69
2.2 Certificat aprofitament urbanístic 269,70
2.3.Certificat reagrupament familiar 124,69
2.4 Certificats d’enginyeria 84,57
2.5 Còpia plànols paper fotogràfic, per m2. o fracció 14,96
2.6 Còpia plànols altre paper, per m2. o fracció 7,48
2.7 CD normativa urbanística o amb continguts gràfics i alfanumèrics, per cada Mb 0,12
Quota mínima 36,24
2.8 Còpia addicional 36,24
3. Certificats documents urbanístics registrals
3.1.Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel.lació o de divisió horitzontal 84,57
3.2 Certificat declaració obra nova 84,57
3.3 Certificat per a patrimonialitzar finques 36,24
4. Obres, neteja de solars, instal.lacions, etc. 
4.1  Ordres d’execució:
 - Complimentades voluntàriament per l’interessat 19,08
 - amb tràmit d’execució subsidiària de l’ajuntament 829,87
La redacció del Projecte de referència (Pr) de les obres per part dels tèc-
nics municipals generarà l’increment de la taxa en un import igual al 10% del Pr
4.2.Tramitació d’expedients de llicències d’obres.  
Per cada expedient, % sobre pressupost d’obra (s’aplicaran
els mateixos criteris emprats per a determinar la base imposable
de l’ICIO) 0,27%
amb una quota mínima per obres de nova planta i/o obres majors 165,16
amb una quota mínima per obres menors i altres 66,07
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Quan les anteriors llicències d’obres menors també autoritzin l’ocupació de la via pública 
amb materials de construcció, la quota mínima serà de 88,09

4.3 Canvi de titular, modificació o pròrroga de llicència d’obres majors 218,32

4.4. Tramitació d’altres expedients urbanístics (Llicències grua,  ocupació via pública amb 
materials construcció,  autoritzacions tal.les d’arbres etc) 66,07

4.5. Tramitació expedients de pròrroga de llicència urbanística i altres (Llicències grua, 
ocupació via pública amb materials construcció, tramitació nova placa d’obres, etc.) 38,53

4.6. Tramitació expedients de llicències parcel.lació i/o divisió horitzontal 84,57

 - a més per parcel.la o unitat resultant 18,12
4.7 Placa d’obres 7,27
4.8 Fiança  Placa d’obres 30,96
4.9. Treballs de supervisió i control de qualitat per part 
dels serveis tècnics municipals 84,63
4.10 Tramitació expedient autorització instal.lacions d’energia solar 0,00
5. Tramitació expedient autorització instal.lació elements publicitaris
5.1 Tramitació expedient autorització col.locació/instal.lació de tot
tipus d’elements publicitaris:
a. Tanques publicitàries, per unitat 112,22
b. Cartells, cartelleres, banderoles i altres elements similars:
* Conjunt de 1 a 25 elements 37,41
* Conjunt de 26 a 50 elements 93,51
* Conjunt de més de 50 elements 149,62
5.2 Tramitació expedient autorització instal.lació de rètols al 
coronament, la coberta o la mitgera d’un edifici 112,22
5.3. Tramitació expedient autorització instal.lació rètol comercial / 
industrial/professional, per unitat 38,53
6. altres tramitacions d’expedients d’autorització / llicència
6.1 Tramitació d’expedient d’autorització tall de carrer, vial o reserva 
d’espai a la via pública sol.licitada a les dependències de la Policia 
Local, per expedient tramitat 11,01

6.2 Tramitació expedient de llicència per autorització d’instal.lacions, Veure 
anneX VI

construccions de caràcter temporal destinades a espectacles i/o
activitats recreatives amb percepció de preu o entrada amb
o sense ocupació d’espais públics

312.01 LLICÈnCIeS De PrIMera uTILITZaCIÓ O OCuPaCIÓ D’eDIFICIS I InSTaL.LaCIOnS en 
GeneraL
Primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions
Sobre cost real habitatge, local o instal.lació (es determinarà amb
mateixos criteris que la base imposable de l’ICIO) 0,12%
Quota mínima 8,03
Modificació de l’ús dels edificics o instal·lacions:
 - Cada vivenda, local, etc. d’un bloc 9,96
 - Cada vivenda aïllada 19,91
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 - Cada local o instal.lació comercial o industrial 49,79

312.02 SerVeI De reCOLLIDa, TraCTaMenT I eLIMInaCIÓ D’eSCOMBrarIeS I aLTreS reSIDuS 
SÒLIDS urBanS

a) Pisos, apartaments i anàlegs, garatges i locals sense activitat econòmica, quota anual 124,77

B) Vivendes unifamiliars, quota anual 129,97

312.03 CLaVeGueraM
Tarifa variable

Tipus gravamen sobre la facturació 28,00%
Tarifa fixa mensual
1a residència 0,77
2a residència 2,18
Locals tancats 0,77
Càmping d’1- 440 places 27,59
Càmping de 441- 879 places 41,03
Càmping de 880-1.500places 68,47
Càmping de mes de 1.500 places 82,33
Hotels d’1-100 places 16,59
Hotels de 101-200 places 27,59
Hotels de 201-300 places 41,03
Hotels de 301-500 places 54,62
Hotels de més de 500 places 82,34
restaurants 14,38
Spas 14,38
Piscines d’ús públic 14,38
Bars, Pubs, etc. 5,62
Comercial 3,92
Bugadaries 14,38
Provisionals d’obra 14,38
Perruqueries 5,62
Obradors 14,38
altres 3,92
us Industrial 14,38

Connexions 55,22

312.04 reTIraDa De VeHICLeS, grua i dipòsit
1. retirada per la grua de:
 - Bicicletes 14,47
 - Motocicletes i ciclomotors 25,38
 - resta vehicles 66,77
2. Dipòsit:
 - Bicicletes, motocicletes i ciclomotors, dipòsit inferior a les 12 h. 0,00
   12 hores o superior  i  inferior a 24               4,14
   24 hores o superior, per dia o fracció    8,35
 - resta vehicles, dipòsit inferior a les 12 h. 0,00
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   12 hores o superior  i  inferior a 24               8,35
   24 hores o superior, per dia o fracció    16,69
3. enganxada de vehicles per la grua amb aixecament sobre el 
nivell del sòl, sense el seu posterior trasllat al dipòsit, sempre i
quan el propietari sol.liciti l’anul.lació del servei i efectuï el pagament
previ d’aquesta taxa 25,04
4. Immobilització de vehicles a la via pública amb paranys:
- Immobilització de motocicletes, ciclomotors i similars 14,96
- Turismes 29,93
- Camions, furgonetes, autocaravanes, caravanes i similars, 
amb un PMa igual o inferior als 3.500 kg. 44,88
- resta de vehicles destinats al transport de persones, 
mercaderies amb un PMa superior als 3.500 kg. 62,34
Les anteriors quotes seran incrementades per cada dia o fracció 
a partir de les 24 hores de la immobilització amb:
- euros per a les motocicletes, ciclomotors i similars 3,74
- euros per a la resta de vehicles 7,48

313.00 OBerTura De raSeS en TerrenYS D’ÚS PÚBLIC I QuaLSeVOL reMOGuDa De PaVIMenT O 
VOrereS en La VIa PÚBLICa
1. reparacions avaries en canalitzacions o preses de gas, 
electricitat, etc, per cada metre lineal o fracció, quota diària 0,58
Quota mínima 41,49
2. Obertura de cales per realitzar noves preses gas,electricitat,etc.
per cada metre lineal o fracció, quota diària 0,58
Quota mínima 41,49
3. Per rases d’amplada superior a 1 m.  recàrrec 1,21

Garantia per possibles desperfectes provocats a la v/p: 
s’aplicarà l’ordenança mpal. reguladora de la indemnització per la 
destrucció o deteriorament de paviments vials i voreres del 
domini públic local aprovada pel Ple Municipal el 27/09/1999
(BOP 2/3/2000) i subsidiàriament les següents quotes 
M2. o frac. vorera 58,09
M2. o frac. calçada 29,04
Dipòsits a constituir:
Per m2. o fracció 307,05

313.01 InSTaL.LaCIÓ De QuIOSCS en La VIa PÚBLICa
Carrer 1a.m2/any 489,62
Carrer 2a.m2/any 402,48
Carrer 3a.m2/any 319,50
Carrer 4a.m2/any 238,18

313.02 OCuPaCIÓ DeL SuBSOL, SÒL I VOLaDa V/P
1. Grues
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2.1  Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de
la qual ocupi en el seu recorregut la volada de la v/p. o terrenys
d’ús públic, per cadascuna, al semestre o fracció 414,93

2. altres instal.lacions
a)Subsòl,per cada m3. del subsòl ocupat, mesurades les seves
dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i 
soleres i lloses, al dia irreductible 1,00
b)Sòl, per m2. o frac., a l’any irreductible 1,00
c)Volada, per m2. o frac., a l’any irreductible 0,74

3. Materials i elements de construcció
Ocupació de la v/p., terreny d’ús públic, vol, sòl o subsòl 
amb runes, materials de la construcció i altres.
3.1 Si l’ocupació no se separa més d’1,5 m. de la línia de façana,
per cada m2. o fracció i dia 0,35
3.2 Si l’ocupació no queda inclosa dins la franja descrita en el 
punt anterior, pagarà des del primer m2. o fracció i dia 0,97
* en cas d’instal.lació de vagons contenidors de runa a la via pública, la taxa immediatament anterior 
serà, com a mínim de 7,2 euros al dia
3.3. Ocupació del vol de la via pública, per cada m2.  fracció i dia 0,12
*en cas que s’estigui ocupant el sòl i el vol de la via pública, el vol 
tributarà per la diferència no ocupada del sòl.

4. Ocupació amb casetes, cabines, barracons i similars per 
a la venda / informació o ús del personal de l’empresa situa-
des en terrenys d’ús públic, per m2. o fracció i dia,  
quota irreductible 0,97

5. Ocupació de la via pública amb tot tipus de vehicles i/o
maquinària de tracció mecànica o no, utilitzada per empreses
comercials, mercantils, de serveis o per particulars per a la
realizació de treballs de càrrega i descàrrega de material d’obra,
instal.lacions, rehabilitació de façanes, pintura, mudances i altres.
5.1 Sense tall de carrer
 - Sense dificultar el trànsit rodat de vehicles anneX I
 - Dificultant el trànsit rodat de vehicles i forçant maniobres de
desplaçament del seu itinerari. anneX I
5.2. amb tall de carrer anneX II
en tots els supòsits d’aquest epígraf 5è. Serà preceptiva la prèvia
autorització de la Policia Local.

6. Ocupació del vol amb aparells d’aire condicionat,
bombes de calor o similars, per unitat i any 24,16

7. Ocupació del vòl amb tèndals, paravents, parasols
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i elements similars, per unitat i any:
a. Tendals / paravents 187,03
b. Parasols i altres 36,24

8. Ocupació del domini públic amb antenes de TV i similars
(excloses estacions de telefonia mòbil), per element i any o fracció 60,41

9. exhibició de rètols 
      9.1  Seguint línia façana, quota per m2. 6,64
      9.2 Perpendiculars, quota per m2. 12,45
      9.3 anuncis lluminosos i projectats en pantalla,
              recàrrec 100% sobre els apartats 9.1 i 9.2

10. Ocupació del sòl amb tarimes/escenaris o instal·lacions anàlogues, per cada m2 o 
fracció i dia. 0,35

11. reserva d’espai amb motiu de balls, concerts, activitats culturals, esportives, 
benèfiques, etc, d’interès públic, per cada m2 o fracció i dia 0,35

12.Instal.lació de vivendes mòbils amb motiu de la celebració de fires/festes/espectacles, 
per cada parcel·la de 25 m2 o fracció i dia 8,48

13. Instal.lació de vivendes mòbils amb motiu de la celebració de la Festa Major de Blanes, i per tot el 
període de temps que duri la fira d’atraccions(*):

amb una llargada de fins a 5 m. 79,03
amb una llargada superior a 5 m. i fins a 10 m. 100,10
amb una llargada superior a 10 m. 147,51
(*) Des del dia d’entrada de vivendes mòbils assignat per l’ajuntament, fins el dia després de 
l’acabament de la fira d’atraccions
14. Ocupació de la via pública amb estands promocionals, comercials i/o informatius, 
per cada  m2 o fracció i dia 0,97

15. Ocupació de la via pública amb elements publicitaris diversos, amb motiu de la 
celebració d’actes d’especial rellevància o interès públic local, per element i dia 7,48

16. altres ocupacions diferents de les anteriors, per m2. o fracció i dia 0,97

313.02/1
uTILITZaCIÓ PrIVaTIVa O aPrOFITaMenT eSPeCIaL DeL VOL, SÒL I SuBSÒL DeL 
DOMInI PÚBLIC MunICIPaL a FaVOr De LeS eMPreSeS eXPLOTaDOreS De SerVeIS De 
SuBMInISTraMenT

1. règim de quantificació de la taxa pels serveis de telefonia mòbil Veure TeXT 
OrDenanÇa

fórmula de càlcul de la quota tributària =  TB x T x Ce
TB = Tarifa bàsica per any 239.708,64

2. règim especial de quantificació per ingressos bruts derivats de la 
facturació.
Quota tributària = 1,5% dels ingressos bruts procedents de la fac-
turació obtinguda anualment en el terme municipal.
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313.04 uTILITZaCIÓ PrIVaTIVa O aPrOFITaMenT eSPeCIaL De La VIa PÚBLICa I TerrenYS De 
DOMInI PÚBLIC aMB una FInaLITaT LuCraTIVa.

Fires, Mercats, etc.
a)   Balls i espectacles, m2 o fracció/dia, quota irreductible 1,47

b)   Certàmens en recintes tancats, per m2 o fracció/dia, 
quota irreductible 1,47
c)   Publicitat en certàmens:
c.1) rètols, m2/fracció/dia 27,39
c.2) Publicitat en catàlegs o revistes dels diferents 
certàmens i altres publicacions periòdiques.
Quota per edició:
                1/8 de pàgina 43,98
                1/4 de pàgina 87,13
                1/2 pàgina 174,26
                1 pàgina 347,31
                Contraportada 590,33
                Mòdul especial contraportada 165,98
                anuncis en color,recàrrec 100%

els interessats hauran d’aportar el fotolit dels dissenys que desitgin que figurin a l’anunci

d) Certàmens firals:
d.1) utilització d’estands modulars:

d.1.1) Zona descoberta:  per m2 o fracció i per la durada certamen 44,11

d.1.2) Zona coberta a l’interior, per m2 o fracció i per la durada certamen: 52,94

d2) utilització d’espais en recintes firals, sense estand modular:
d.2.1) Zona coberta, per m2 o fracció i per la durada certamen 42,19

d.2.2) Zona descoberta, per m2 o fracció i per la durada certamen 13,13

e) Fires
e.1)artesania i similars
Quota general irreductible, per m lineal de front o fracció i dia 5,86
e.2)Fires promocionals d’interès gral tipus Blanes-Tast i similars,
per tota la durada i superfície de la Fira, previ acord d’aprovació
de condicions per  la Junta de Govern Local, en tot cas quota mínima 1.802,76

f) Taules, mercaderies, etc. (quotes anuals)
f.1) Taules, per m2 o fracció: 
Carrer 1a. 33,39
Carrer 2a. 28,14
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Carrer 3a. 14,51
Carrer 4a. 11,65

f.2) expositors d’articles o altres, per m2 o frac.
Carrer 1a. 133,55
Carrer 2a. 112,45
Carrer 3a. 55,27
Carrer 4a. 43,62

f.3) Penjarelles en façana, per m.
Carrer 1a. 75,12
Carrer 2a. 68,87
Carrer 3a. 52,37
Carrer 4a. 40,72

f.4) Geladores,fins 1,30 m. de front, per unitat
Carrer 1a. 262,09
Carrer 2a. 239,55
Carrer 3a. 120,29
Carrer 4a. 60,08

f.5) Geladores de més 1,3 m. de front, per unitat
Carrer 1a. 488,29
Carrer 2a. 450,97
Carrer 3a. 224,13
Carrer 4a. 114,49

f.6) aparells crêpes, crispetes i similars, per unitat
Carrer 1a. 488,29
Carrer 2a. 450,97
Carrer 3a. 224,09
Carrer 4a. 114,49

f.7) aparells esbarjo nens, per unitat
Carrer 1a. 121,86
Carrer 2a. 112,48
Carrer 3a. 55,27
Carrer 4a. 43,67

f.8) aparells accionables amb moneda/tarja per a la venda de
qualsevol tipus d’articles, per unitat
Carrer 1a. 197,82
Carrer 2a. 179,72
Carrer 3a. 89,37
Carrer 4a. 70,73
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f.9) Venda articles no inclosos en els apartats
anteriors, amb venedor, per m2. o fracció
Carrer 1a. 184,46
Carrer 2a. 167,79
Carrer 3a. 83,45
Carrer 4a. 66,01

f.10) altres elements no inclosos en els apartats anteriors, per unitat

Carrer 1a. 33,39
Carrer 2a. 28,14
Carrer 3a. 14,51
Carrer 4a. 11,65

g)   Barraques, llocs venda,etc

g1) Mercat fruita i verdures
Llocs fixos
Productors m/any 20,37
revenedors m/any 21,31
LLocs no fixos
Productors m/trim 3,65
revenedors m/trim 4,88

g2) Fruites Pl. V. Vilar.
Maig/setembre fixes
 - Productors m. o fracció 8,63
 - revenedors m. o fracció 26,44
resta any, fixes
 - Productors m 6,07
 - revenedors m 17,85
Maig/setembre no fixes
 - Productors m/dia 3,65
 - revenedors m /dia 4,89
resta any, no fixes
 - Productors m/trim 2,41
 - revenedors m/trim 3,65

g3) Mercat teixits
Fixos m./any
 - Ps. de Mar 18,50
 - altres emplaçaments 11,59
no fixos m./dia 1,88

Servei mercats
altres llocs venda, metre/mes 21,37
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h)   Quioscos, barraques i instal.lacions de fira Veure 
anneX IV

i) activitats de caire promocional i comercial, o demostració i venda de tot tipus d’article, 
per m2.  o fracció i dia 4,86

   - Quota mínima per tota la superfície i per dia 333,84

j ) Instal.lació circs o teatres ambulants
Quota fixa/3 dies o fracció 226,35
en el moment de sol·licitud de la llicència, els titulars dels circs i
teatres ambulants hauran de dipositar una fiança en metàl·lic de
3.005,06 i de 601,01 euros la resta d’instal·lacions, per 
garantir els següents conceptes:
 - neteja dels espais públics i vies públiques afectades per l’exercici
de l’activitat i la publicitat promocional.
 - Serveis o equipaments municipals afectats o alterats.
 - Sancions que es puguin imposar per infracció d’aquesta ordenança 
   o de la legislació vigent sobre policia de l’espectacle els establiments
   públics i les activitats recreatives i liquidacions derivades de
    l’aplicació de les Ordenances Fiscals.
 - Mobiliari urbà malmès

k) Instal. per exhibic. Conducció per m2/dia 10,02

l) Taulells i similars
l1) Per cada taulell, geladora o similars que s’obrin a la via pública 
o terreny d’ús públic en xurreries, bars, restaurants, cafeteries o 
altres establiments, per cada m. lineal de de front o fracció
Quota anual irreductible
Carrer 1a. 194,48
Carrer 2a. 168,91
Carrer 3a. 86,29
Carrer 4a. 41,70

l2) Màquines automàtiques expenedores de begudes o altres
productes que no ocupant la via pública, s’accionin des d’aquesta, 
per cadascuna, quota anual
Carrer 1a. 179,46
Carrer 2a. 155,25
Carrer 3a. 81,21
Carrer 4a. 40,58

l3) Taquilles cines,teatre.
Cadascuna/any 91,23

l4) Caixers permanents i similars en entitats bancàries
Bústies i caixes que permetin tan sols l’ingrés de quantitats,
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cadascuna, quota anual. 102,47
Caixers automàtics que permetin la retirada de fons,
o altres operacions, cadascun, quota anual 275,59

l5) Cabines telefòniques, m2/any 59,48

m) Indústries al carrer i activitats artístiques (fins 4m2. d’ocupació)
m1) Indústries al carrer, quota anual irreductible 40,94
m2) Fotògrafs, caricaturistes i altres artistes:
     - Per dia o fracció, excepte Setmana Santa i de maig a 31 d’agost 8,35
     - Pel període de Setmana Santa 36,49
     - Per cada  mes 125,20
     - Per cada any 250,41
     - Per cada m2. addicional per dia 2,22
     - Per cada m2. addicional per mes 36,62
m.3) estàtues, per dia o fracció (autorització quinzenal prorrogable) 2,41
m.4) Parades de venda de castanyes, per temporada (de l’1d’octubre 
       fins el 8 de desembre), i fins a 10 m2. 279,29
     - Per cada m2. addicional, per dia 2,22
     - Per cada m2. addicional, per mes 32,62

n) Instal.lacions a platges
n1) Instal.lacions de quioscos. Per cada 15 m2 o fracció

PreuS 
concurs 

2011 + 3,2%

n2) Taquilles barques, una
n3) Casetes gelats, una
n4) Casetes dutxa,vestidor, una
n5) Patins, un
n6) Matalassos, gandules, una
n7) Ombrel.les, una
n8) altres tipus d’instal·lac.no especificades als apartats anteriors
per cada metre quadrat o fracció

o) Publicitat
o1) Ocupació de la via pública o terrenys de domini públic amb
cartells, cartelleres, banderoles, tanques i altres elements 
publicitaris, llevat els que tinguin una finalitat purament
identificativa de l’establiment.
o1.1) Tanques publicitàries, per m2 o fracció a l’any, 
quota irreductible
Carrer o zona 1a. 74,71
Carrer o zona 2a. 43,94
Carrer o zona 3a. 13,91
Carrer o zona 4a. 7,38
o1.2) resta d’elements publicitaris, per unitat
- a l’any, quota irreductible 18,70
- actes puntuals (termini de l’ocupació inferior al mes) 7,48
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o2) repartiment propaganda o publicacions amb publicitat inserida
o.2.1) repartiment propaganda no periòdica, per promoció 66,07

o.2.2) Publicacions periòdiques amb contingut informatiu (premsa escrita, amb inserció 
de publicitat comercial) a l’any 264,26

o.2.3) Publicacions periòdiques amb contingut únicament  comercial, a l’any 330,32

o3) anuncis mitjançant cartells mòbils, megafonia 
o audiovisuals, amb vehicle, per promoció 133,54

o4) Publicitat inserida en vehicles de tracció mecànica (taxis), per cada promoció 
anunciada i any 330,32

nOTeS COMuneS aLS aParTaTS o2) i o3) anTerIOrS
a) en els supòsits de publicitat continuada al llarg d’1 o més exercicis
es podrà establir conveni fiscal amb l’empresa anunciadora.

o5) rodatge cinematogràfic i espots publicitaris, per dia
 - fins a 250 m2. d’ocupació 1.208,19
 - més de 250 m2., a més per m2. o fracció d’ocupació 12,08

o6) Publicitat oral, per dia o fracció, quota irreductible 74,81

313.05 enTraDeS De VeHICLeS a TraVÉS De LeS VOrereS I reSerVa De La VIa PÚBLICa Per 
aParCaMenT, CÀrreGa I DeSCÀrreGa De MerCaDerIeS De QuaLSeVOL CLaSSe.

entrades de vehicles amb placa de gual
1.-  entrada vehicles a edificis, cotxeres o aparcament, a través de la vorera
1.1. entrada a garatges particulars, per cada metre lineal o fracció/any: 8,42
Quota mínima 43,89

1.2. entrada a garatges comunitaris o garatges particulars amb accés comú a vials privats:

Per cada porta d’accés, per a vehicle a l’any 15,46
a més, per plaça/any 7,99

2.- entrada a garatges d’explotació amb tarifació horària, per porta principal/any 40,71
Per cada porta d’accés addicional/any 20,40

3.- entrada a la resta de garatges d’explotació, d’establiments hotelers, d’accés a 
càmpings, supermercats i àrees comercials i, en general, els establiments amb zona 
d’aparcament destinada a clients, per cada metre o fracció/any

2,41

a més, per plaça/any 7,73
- Coeficients correctors sobre les places/any:
   Hotels i càmpings 0,30
   Supermercats 1,08
   Tallers de cotxes i concessionaris 0,85
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   Benzineres 6,04
   establiments de menjar ràpid amb autoservei o autoneteja de    vehicles 2,41
 - Coeficients correctors sobre les places/any d’hotels:
   1 plaça d’aparcament o més per habitació 0,61
   entre 0,6 i 0,8 places d’aparcament per habitació 0,72
   entre 0,4 i 0,6 places d’aparcament per habitació 0,91
   entre 0,2 i 0,4 places d’aparcament per habitació 1,03
   Menys de 0,2 places d’aparcament per habitació 1,21
 - Coeficient corrector sobre les places/any de campings: 0,61
* Quota mínima/any a aplicar sobre el número de places/any en tots els supòsits 
anteriors 120,82

Les entrades comunes que beneficiïn a varis subjectes passius tributaran per una quota mínima per 
subjecte passiu/any
 - Coeficient corrector altres activitats 1,10
4.- entrada a locals industrials i comercials amb zona d’aparcament no destinada a clients
euros per metre lineal o fracció i any 12,63
Quota mínima/any 66,22
Les entrades comunes que beneficiïn a varis subjectes passius tributaran per una quota mínima per 
subjecte passiu/any

en tots els supòsits anteriors, per reserva de doble gual, si fos necessari, en el cantó contrari de la via 
pública per facilitar l’entrada dels vehicles, satisfaran el 50% de la tarifa que correspongui en cada cas.

Les entrades de vehicles a través de les voreres que no estiguin senyalitzades amb placa de gual, 
tributaran pel 70% de les quotes establertes als apartats 1 al 4 per les entrades de vehicles amb placa de 
gual
5.-   reserva especial de parada per càrrega i descàrrega de mercaderies
reserva d’espai fins a 4 hores diàries. 
 - d'1 a 5 m. lineals Per cada m. lineal (quota anual) 10,49
 - de 5,01 m. lineals fins a 100 m. lineals. Per cada m.lineal (quota anual) 8,14
reserva d’espai a partir de 4 hores diàries
Serà el resultat de sumar:
Quota resultant fins a 4 hores diàries de reserva+ (excés hores * metres lineals totals de 
reserva * 0,57€) 0,57

amb una quota mínima anual de 52,42
6.-  reserva d’espais per hotels, agències de viatges, etc
Quotes anyals irreductibles:
Per cada vehicle fins a 6 places 105,21
De 7 a 9 places 153,74
De més de 9 places 210,49
7.-  reserva d’espais per estacionament auto-taxis
Vehicle fins a 6 places 68,80
De 7 a 9 places 104,22
De més de 9 places 134,81
8.-  reserva d’espais per parades autobús,
 llevat els de titularitat municipal, cadascuna/any 440,98
9.- reserva d’espais a la via pública per a ambulàncies i altres, cadascun/any 68,80
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10.- reserva d’espais per sortides d’emergència en locals d’oci i/o esbarjo, cadascuna/any 68,80
11.- reserva d’espais a la via pública per a l’estacionament en hores d’activitat de vehicles, bicicletes i 
similars, utilitzats per a l’exercici d’activitats empresarials o en dipòsit de clients per a la seva reparació

Per cada m2 o fracció a l’any, quota irreductible 20,97
Quota mínima 120,82
12.- reserva d’espai per càrrega i descàrrega de material de construcció, en hores d’activitat.
Per cada m2. o fracció a l'any, quota irreductible 44,10
Per cada m2. o fracció al trimestre, quota irreductible 11,02
Quota mínima a l’any 440,98
Quota mínima al trimestre 110,24
13.- Gual d’obra
Per cada metre lineal o fracció a l’any 120,82
Quota mínima 362,46
14.- Placa gual 9,87
15.- Placa reserva d’espai 93,59

en tots els supòsits anteriors, per reserva de doble gual, si fos necessari, en el cantó contrari de la via 
pública, per no interrompre el trànsit rodat de vehicles, es satisfarà el 50% de la tarifa que correspongui 
en cada cas

16.- reserva d’estacionament de 6 x 2,10 m a la via pública per a persones de mobilitat reduïda amb 
grafiat de la matricula del vehicle.
Per dia d’ús /autorització de les zones reservades per a persones de mobilitat reduïda 0,66

313.06 eSTaCIOnaMenT De VeHICLeS De TraCCIÓ MeCÀnICa en LeS VIeS PÚBLIQueS

1. Tarifa a (zonificació i horaris segons acord Junta de Govern)
Mínima 15 minuts 0,25
a partir de 15 minuts, fraccions de 5 minuts (cada fracció) 0,05
1 hora 0,80
2 hores 1,60
anuL.LaCIÓ De DenÚnCIeS 4,70
2. Tarifa B (zonificació i horaris segons acord Junta de Govern)
a) remolcs, caravanes i autocaravanes
 - estades en els llocs habilitats i autoritzats a l’efecte (estada d’un dia o fracció dins 
l’horari regulat): 6,15

Les estades fora de l’horari regulat són gratuïtes, no obstant això, les restriccions a l’estada d’aquest 
tipus de vehicles seran acordades per la Junta de Govern Local.
anuL.LaCIÓ De DenÚnCIeS 12,25
b) altres vehicles
 - estades de fins a 120 minuts (per cada hora o fracció): 0,50
 - estades superiors a 120 minuts i fins a la finalització de l’horari regulat del dia (per 
cada dia o fracció): 3,05

anuL.LaCIÓ De DenÚnCIeS 6,15
d) aparcament gratuït:
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Les persones físiques que estiguin empadronades a Blanes, o les persones jurídiques amb domicili 
social en aquesta Vila,  podran sol.licitar una credencial, per a cada vehicle de la seva titularitat, amb la 
qual podran estacionar gratuïtament a la zona delimitada per la Junta de Govern Local. La titularitat 
del vehicle s’acreditarà amb la presentació del Permís de circulació.
3. Tarifa C (zonificació i horaris segons acord Junta de Govern)
1 hora (estada mínima) 1,25
2 hores 2,25
3 hores 3,00
4 hores 3,75
5 hores 4,50
anuL·LaCIÓ De DenÚnCIeS 6,15

313.07
auTOrITZaCIOnS, anOTaCIOnS O reGISTreS aDMInISTraTIuS I Per LeS aCTIVITaTS De 
COnTrOL SanITarI en MaTÈrIa De PrOTeCCIÓ De SaLuT, eFeCTuaT SOBre InDÚSTrIeS, 
eSTaBLIMenTS, SerVeIS, LaBOraTOrIS, PrODuCTeS I aLTreS aCTIVITaTS reLaCIOnaDeS.
a) Tramitació d’autoritzacions o acreditacions seguides d’anotació en el registre oficial:
a.1. Quan comporti una activitat de control sanitari in situ, en el domicili de la indústria, 
l’establiment o servei 138,94

a.2. Sense que comporti l’activitat de control sanitari definida anteriorment 79,74

b) Per la tramitació d’anotacions en registres oficial sense l’existència d’un acte d’autorització
b.1. Quan comporti una activitat de control sanitari in situ, en el domicili de la indústria, 
l’establiment o servei: 69,26

b.2. Sense que comporti l’activitat de control sanitari definida anteriorment 10,05

c) Certificats sanitaris oficials dimanants d’arxius i registres de l’ajunta-
ment, per cada certificat emès
c.1. antiguitat fins a 1 any 10,05
c.2. antiguitat d’1 a 5 anys 19,90
c.3. antiguitat de més de 5 anys 29,74

d. Serveis de control sanitari que siguin ulteriors a l’autorització, l’acre-
ditació o l’anotació registral i independents d’aquests 66,45

PreuS PÚBLICS

340.00 PreSTaCIÓ DeL SerVeI De VIGILÀnCIa eSPeCIaL
1.- Prestació servei de vigilància especial, per hora o fracció 48,07
2.- Servei de teleassistència domiciliària (conveni de col.laboració entre l’ajuntament de Blanes i la 
Creu roja espanyola, de 20/10/2008, pel menteniment de l’aparell transmissor).
 -  Manteniment aparell transmissor, quota mensual 42,43
en els casos d’alta i baixa, la tarifa es prorratejarà pels dies que ha estat instal.lat l’aparell
3.- Servei de teleassistència domiciliària (conveni de col.laboració entre l’ajuntament de 
Blanes i la Diputació de Girona, pel desenvolupament del programa de teleassistència). 4,40

340.01 SerVeIS reLaCIOnaTS aMB L’eDuCaCIÓ De La InFÀnCIa 
 - Matrícula (per nen i curs) 72,00
 - Quota mensual (per nen) 11 mesos de 9h a 12h i de 15h a 17h30 125,00
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 - Quota mensual (per nen) més de 6 hores
 - Hora acollida, al mes, de 8h a 9h o de 12h a 13h (Ca l’aguido) 30,00
- Hora acollida esporàdic 3,00
 - Servei de menjador habitual / dia 6,00
 - Servei de menjador esporàdic / dia 6,50
- Material escolar per trimestre 20,00
nOTa: Pendent d’elaborar manual de bonificacions, ajuts, beques...

340.02 Preu PÚBLIC SerVeI reCOLLIDa, TraCTaMenT I eLIMInaCIÓ DeLS reSIDuS COMerCIaLS.
a) Hotels, aparthotels, etc, amb servei de menjador, per plaça i any 19,07
B) Hotels, aparthotels, etc.sense servei de menjador, per plaça i any 14,51
C) Càmpings, per plaça i any 8,95
D) empresa nylstar, quota anyal
D.1. Prestació del servei 7 dies setmanals
D.1.1. amb un mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes 71.671,04
D.1.2. amb un mitjana de 15 contenidors 58.676,88
D.2. Prestació del servei 5 dies setmanals
D.2.1. amb un mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes 53.666,72
D.2.2. amb un mitjana de 15 contenidors 43.673,29
e) 1.Cinema Multisales amb restauració, quota anual per c/sala 1.491,91
e) 2.Sales de festa, bingos, cinema tradicional, discoteques atraccions, quota anual 944,83
F) Venda tradicional, productes alimentació i begudes, quota anual 162,29
G) entitats bancàries i caixes d’estalvi, quota anual 187,96
H) Cafeteries tradicionals, bars, tavernes, quota anual:

<50 m2. 560,46
51-100 573,65

101-150 586,84
151-200 600,02
201-250 613,23
251-300 626,41
301-350 639,60
351-400 652,78
401-450 665,98
451-500 679,16
501-550 692,36

>551 m2. 705,54
I) establiments de prestació de servei de menjar ràpid, quota anual 1.675,36
J) restaurants tradicionals, quota anual

<50 m2. 978,50
51-100 995,64

101-150 1.012,78
151-200 1.029,93
201-250 1.047,07
251-300 1.064,21
301-350 1.081,33
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351-400 1.098,50
401-450 1.115,66
451-500 1.132,80
501-550 1.149,97
551-600 1.167,10
601-650 1.184,22

>650 m2. 1.201,49
K) alimentació i complements:
       autoserveis, supermercats i superserveis, quota anual

<50 m2. 162,29
51-75 199,55

76-100 239,11
101-125 278,68
126-150 318,25
151-200 399,11
201-250 480,08
251-350 809,77
351-450 1.018,00
451-550 1.226,24
551-650 1.446,04
651-750 1.654,28

751-1500 2.602,87
1501-2500 4.743,03
>2500 m2. 9.254,67

L) alimentació: Indústries i comerç a l’engròs, quota anual
<100 m2. 162,29

101-200 291,87
201-300 423,76
301-400 555,62
401-500 688,31
501-600 821,34
601-700 954,39
701-800 1.087,42
801-900 1.220,47

901-1000 1.352,35
1001-1100 1.485,38
1101-1200 1.617,25
1201-1300 1.752,59
1301-1400 1.885,64
1401-1500 2.018,66
1501-1600 2.151,70
1601-1700 2.406,22
1701-1800 2.614,45
1801-1900 2.782,19
1901-2000 2.926,79
2001-2100 3.071,39
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2101-2200 3.216,00
2201-2300 3.366,39
>2300 m2. 3.516,78

M) Professionals 163,84
n) Venda-reparació de vehicles, embarcacions, subministraments industrials, quota anual

<100 m2. 202,41
101-200 238,31
201-300 277,65
301-400 318,13
401-500 357,47
501-600 396,81
601-700 437,29
701-800 477,77
801-900 517,11

901-1000 556,44
1001-1100 595,76
1101-1200 636,28
1201-1300 676,75
1301-1400 716,08
1401-1500 756,58
1501-1600 795,90
1601-1700 836,40
1701-1800 875,74
1801-1900 915,06
1901-2000 955,54
2001-2100 994,87
2101-2200 1.034,20
2201-2300 1.074,69
2301-2400 1.114,02
2401-2500 1.154,52
2501-2600 1.195,00
2601-2700 1.245,86
2701-2800 1.285,97
>2800 m2. 2.006,60

O) Indústries en general, incloses depuradores d’aigües residuals, quota anual
<50 m2. 163,84

50-75 179,31
76-100 200,14

101-125 212,54
126-150 239,46
151-250 319,28
251-350 403,10
351-450 483,34
451-550 563,61
551-750 724,14
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751-1000 924,81
1001-1500 1.326,12
>1500 m2. 1.727,45

P) Instal.lacions esportives privades, quota anual
<400 m2. 165,49
401-550 198,59
551-700 234,34
701-850 271,84
851-1.000 309,90
1.001-1150 347,09
1.151-1.300 381,79
1.301-1.450 412,34
1.451-1.600 437,09
>1.601 454,57
Q) altres activitats no previstes als apartats anteriors, quota anual 163,84

r) Contenidors d’ús exclusiu
Pel subministrament, quota inicial i per cada reposició 516,94
Per neteja i manteniment, quota anual per cada contenidor 137,84
amb IVa inclòs
La quota per l’ocupació de la via pública amb contenidors
d’ús exclusiu es liquidarà segons l’Ordenança fiscal 
número 313.02, article 6è.4, ep. 3
S) Mercats
1. Llocs de venda en el mercat diari de fruita i verdura 
al Pg.de Dintre i immediacions del Mercat d’abastaments
per metre o fracció/trimestre, quota irreductible
a) Llocs fixos:
Productors 30,90
revenedors 106,66
b) Llocs no fixos:
Productors 24,93
revenedors 66,80
2. Llocs de venda en el mercat diari de fruita i verdura  a la Pl. Verge Vilar, per metre 
ocupació o fracció/trimestre, quota irreductible
a) Llocs fixos:
Productors
2n i 3r trimestre natural 51,84
1r i 4t trimestre natural 36,39
revenedors
2n i 3r trimestre natural 157,50
1r i 4t trimestre natural 106,66
b) Llocs no fixos:
Productors
2n i 3r trimestre natural 24,92
1r i 4t trimestre natural 11,96
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revenedors
2n i 3r trimestre natural 66,80
1r i 4t trimestre natural 31,90
3. Llocs de venda en el mercat setmanal de teixits i altres, per metre lineal de front del 
lloc, quota trimestral irreductible
a) Llocs fixos
 - Passeig de Mar 15,87
 - altres emplaçaments 13,82
b) Llocs no fixos 3,08
a aquestes tarifes, caldrà incrementar l’IVa corresponent

340.03 SerVeI D’aJuT a DOMICILI
 - Servei d’atenció a domicili amb desplaçament inclòs - quota ordinària, per hora (IVa inclòs) 15,81

340.04 SerVeIS De L’aLCaLDIa
 - Celebració de matrimoni en espais municipals habilitats 240,77
 - Celebració de matrimoni al Convent o a altres espais no municipals 632,20

340.05 eLIMInaCIÓ I/O reSTITuCIÓ De L’arBraT PÚBLIC
1. Import genèric per treure un arbre de la via pública 113,10
2. Import de trasplantament d’un arbre 106,42
3. Import genèric per restituir un arbre perdut 116,44
4. a més a més, tapar un escossell existent i obrir un de nou amb l’objectiu de traslladar un arbre en un 
forat de 1x1 m. (no inclou peces de formigó d’escossell prefabricades, ni feines de jardineria)

487,44

340.06 TreBaLLS D’aDaPTaCIÓ I PInTura De GuaLS I ZOna aDJaCenT i COL·LOCaCIÓ De 
PILOneS a La CaLÇaDa O VOrereS
1.- Treballs modificació vorera (tall, acabament i afinat) per m. 87,20
2.- Senyalització horitzontal, per ml
2.1. Guals
Fins a 5 ml 49,92
De 6 a 10 ml 74,88
D’11 a 15 ml 112,32
De 16 a 20 ml 166,87
2.2. Zig-Zag càrrega i descàrrega
Fins a 5 ml 73,58
De 6 a 10 ml 110,37
D’11 a 15 ml 165,54
De 16 a 20 ml 248,32
2.3. Graelles / Contragual
Fins a 5 ml 74,87
De 6 a 10 ml 112,31
D’11 a 15 ml 168,47
De 16 a 20 ml 252,72
3. neteja pintura senyalització horitzontal, per hora o fracció 54,22
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* Si l’esborrat de la senyalització es realitza amb pintura negra, l’import del preu públic serà 
l’equivalent al del pintat amb pintura groga. (S’atorgaran beneficis fiscals segons estableix l’ordenança 
general reguladora dels beneficis fiscals). 

4. Senyalització de reserves d’espais per persones amb mobilitat reduïda
Senyalització vertical 226,28
Senaylització hortizontal 56,15
Cimentar pal i col.locació de senyals 59,46

5. Col·locació o retirada de pilones o objectes a la calçada i/o vorera 180,00

341.00 uTILITZaCIÓ Per TerCerS De LeS SaLeS, DePenDÈnCIeS I eSPaIS MunICIPaLS
1. Dependències que es poden utilitzar per hores:
1.1.  Per hora o fracció superior o igual a 15 m.
        - entre les 9h. i 13h. i 16h. i 21h. 26,67
        - altres horaris 34,01
1.2. utilització de les sales d’assaig, fins a 6 hores setmanals per grup, quota mensual irreductible
      a) Grups locals 11,65
      b) Grups d’altres poblacions 69,89
2. Dependències que es poden utilitzar per a la realització de cursos:
la quota a satisfer s’estableix en el 10% dels ingressos totals, incloses matrícula i mensualitats, excloent 
les despeses en concepte de material.
3. Ús Sales exposicions
Per 15 dies o frac. 581,91
* es pot satisfer amb obra, la qual es comptabilitzarà pel seu preu
4. Centre MOrraLLa
- Planta baixa
empreses 300,00
entitats, activitats amb entrada i/o barra 120,00
2) assajos, exclusivament per a entitats o grups organitzats
escenari 20,00
escenari més equip de so 35,00
- aules del primer pis, exclusivament per a entitats o grups organitzats
Sala polivalent (cada 2h o fracció) 8,00
Sala musical/audiovisual (cada 2h o fracció)
           per gravar o projectar, sense finalitats lucratives 15,00
           per gravar o projectar, amb finalitats lucratives 35,00
Sala d’expressió corporal (cada 2h o fracció)
          sense finalitats lucratives 12,00

5. arrendament del Teatre de Blanes per part de l’empresa arrenda-
tària, segons l’estipulat en contracte
6. espais públics autoritzats per a la pràctica de tir amb armes de foc 
Per persona i sessió 12,38

341.02 aPrOFITaMenT De LeS InSTaL.LaCIOnS eSPOrTIVeS MunICIPaLS
1) utilització de les instal.lacions esportives municipals, en
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cursets organitzats per l’area d’esports, quotes irreductibles:
a) Gimàstica manteniment:
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 16,36
b) Gimnàstica 3a. edat
 - Matrícula
 - Persones que no ostentin la condició de jubilat o pensionista            12,68
 - Persones amb acreditació fefaent de jubilat o pensionista                     3,54
c) escoles Iniciació esportiva i psicomotricitat
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 9,63
d) Grup polisportiu i escola d’atletisme
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 9,63
e) Gimnàstica suau/relaxació
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 16,36
f) altres activitats amb monitor propi
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 18,03

g) altres activitats amb personal extern en funció 
del cost

en els casos en que una persona es doni de baixa de qualsevol d’aquestes activitats, una vegada 
iniciada la prestació efectiva del servei/activitat, el desistiment serà efectiu a partir del mes següent a 
la data de comunicació de la baixa i per tant, la quota es deixarà de cobrar a partir d’aquest mes

2) realització de cursets o activitats fora de les instal.lacions
municipals, quotes irreductibles:
a) escola atletisme
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 18,03
b) escola natació adults (2 dies per setmana )
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 43,20
c) escola natació adults (1 dia per setmana)
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 24,23
d) altres activitats amb monitor propi
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 18,03

e) altres activitats amb personal extern en funció 
del cost

ens els casos en que una persona es doni de baixa de quasevol d’aquestes activitats, una vegada 
iniciada la prestació efectiva del servei/activitat, el desistiment serà efectiu a partir del mes següent a 
la data de comuniciació de la baixa i per tant, la quota es dixarà de cobrar a partir d’aquest mes.
f) Curs de natació per a nadons (curs trimestral)
- Matrícula 9,01
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- Quota  (1 dia per setmana) 119,15
en els casos en que una persona s’inscrigui una vegada iniciat el curs (de l’activitat de lapartat f), 
l’import del preu públic serà el proporcional a la quota establerta, aplicant el prorrateig mensual 
irreductible.
g) natació d’estiu (1hora/dia/mes)
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 33,47
h) natació matinal (adults) (1hora/dia/mes)
 - Matrícula 9,01
 - Quota mensual 18,03

i) Sortides d’esquí en funció 
del cost

en els casos en què una persona es vulgui donar de baixa en les activitats de la g) a la i) quedarà 
estipulat el procediment en el díptic informatiu de les activitats i/o en els rebuts corresponents.
j) Caminada Popular nit de Sant Bonós 2,50
k) Travessia Popular el Port de Blanes 3,00
l) Quota de permanència per reserva de plaça quan no hi hagi activitat
- Quota mensual 5,00
m) assegurança grupal d’accident per activitats esportives
- Preu per persona i activitat (opcional) 3,00
3) utilització pistes, camps esportius municipals, llaguts i 
sales de juntes i altres, per cada hora o fracció 
a) Pavellons 1 i 2 
a.1. Pavelló 1
a.2 Pavelló 1.1 
a.3 Pavelló 1.2 
a.4 Pavelló 1.3.  
a.5 Pavelló 2.  
b) Pavelló 3
b.1. Pavelló 3.1 
b.2. Pavello 3.2
b.3. Sala de boxa
c) Pavelló 4 
d) Camps futbol de terra 36,23
e) Camp futbol-11  de gespa 105,37
f) Camps futbol-11 de terra i de gespa alhora 130,01
g) Camp futbol-7 de gespa 48,41
h) Camp de futbol-7 de gespa i futbol-11 de terra alhora 70,77
i) Pista Mas Florit (dins horari Àrea d’esports) 24,05
j) Pistes municipals de petanca (per hora i pista) 3,74
k) Llagut 12,47
*Serà condició indispensable per a la seva utilització que l’usuari
disposi d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat Civil i una
assegurança d’accidents.
l) altres sales de Juntes 3,74
m) Sala Fòrum 4,98
n) Pavelló verd de la ciutat esportiva 158,05
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n.1 un quart de pista 63,22
n.2 Dos quarts de pista 79,03
n.3. Tres quarts de pista 105,37
o) Pavelló blau ciutat esportiva 158,05
p) Pavelló Vermell Ciutat esportiva 105,37
q) Pavelló groc Ciutat esportiva 94,83
q.1. un terç de pista 36,88
q.2. Dos terços de pista 73,76
r) Sales Ciutat esportiva 26,35
s) Sala Gym 1 26,35
t) Sala Gym 2 26,35
u) Sala Gym 3 26,35
v) Sala Gym 5 26,35
w) Hall Ciutat esportiva 58,83
Per utilització de qualsevol instal.amb il.luminació recàrrec 25%
Per utilització de qualsevol instal.lació en caps de setmana i festius, 
recàrrec d’un 25%
4) utilització pistes, camps esportius municipals, llaguts i 
sales de juntes, per part de les entitats blanenques inscrites 
en el registre Municipals d’entitats Ciutadanes de l’ajuntament
a) Per la realització de partits amistosos amb equips estrangers. 
b) en els supòsits en que la modalitat esportiva de l’entitat esportiva no coincideixi amb l’ús de la 
instal.lació sol.licitada. 
c) Per l’organització d’activitats de caire no ordinari i d’activitats on es recaptin ingressos en concepte 
de drets d’inscripció.
d) Per entrenaments portats a terme quan les entitats esportives no estiguin en competició oficial 
organitzada per la Federació i/o Consell Comarcal corresponent durant la temporada esportiva vigent.
S’estableix com a preu públic en aquest apartat 4) el 30% dels imports establerts a l’article 3) en 
concepte d’ús de les pistes, camps esportius municipals, llaguts i sales de juntes 
5) altres
a) Per entrades puntuals (2-3 persones) a les instal.lacions espe-
cificades en els apartats 3 i 4, sempre que aquestes romanguin
obertes, per hora o fracció 5,27
b) en els casos de cessió d’ús dels locals municipals dels quals
ostenti el dret de propietat o lloguer l’ajuntament, els costos que 
aquest assumeixi seran repercutits al beneficiari.
c) utilització d’altres terrenys per a la pràctica esportiva i/o esbarjo,
per dia o fracció  46,59
d) Per instal·lacions temporals de bar a les dependències municipals,
llevat que l’expedient de concessió estableixi altra tarifa
d.1) Instal·lacions temporals de bar, fins a 30 dies naturals 
consecutius, per part d’entitats no inscrites en el registre municipal 
d’entitats esportives, per m2 o fracció i dia 10,65
d.2) Instal·lacions temporals de bar, fins a 30 dies naturals
consecutius, per part d’entitats inscrites en el registre municipal 
d’entitats esportives, per m2 o fracció i dia 5,33
d.3) Qualsevol instal.lació temporal de bar, superior a 30 dies
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naturals consecutius i fins un màxim de 6 mesos,
Per m2 o fracció i dia 2,92
e) altres instal.lacions per venda
Per m2 o fracció i dia 7,24
f) Lloguer taquilles Pavelló
Preu any 142,00
Preu semestre 85,00
Preu trimestre 50,00
Preu mensual 25,00
g) reposició carnet de la Ciutat esportiva
- Preu per carnet 3,50
h) Cànon a aplicar a l’organitzador d’una activitat esportiva que
estableixi un pagament per l’accés a l’esdeveniment 
euros/entrada 3,00
i) Muntatge i desmuntatge del paviment protector de pistes del 
pavelló d’esports
i.1 Pista verda sencera 5.531,38
i.2 un quart de la pista verda 1.394,32
i.3 Dos quarts de la pista verda 2.788,64
i.4 Tres quarts de la pista verda 4.182,95
i.5 Pista vermella 1.598,23
i.6 Pista blava 1.496,28
j) Per l’organització de qualsevol activitat d’ús no esportiu o d’ús esportiu no regulat en 
aquest document

en funció 
del cost

6) reposició de determinats elements de les instal·lacions esport.
municipals, preu per unitat:
a) S’aplicarà el preu que consti en la factura
7) CD (reportatge fotogràfic):
preu per unitat: 3,16

341.03 ÚS De La PISCIna TeraPÈuTICa JOrDI KeMMer DeL CenTre D’eDuCaCIÓ eSPeCIaL 
VenTIJOL
Per persona i hora 2,81

341.04 uTILITZaCIÓ De La DeIXaLLerIa MunICIPaL
TIPuS De reSIDu
runa neta, euros per tona 47,83
Voluminosos i rebuig  (*), euros per tona 124,54
esporga (restes vegetals), euros per tona 102,10
Porexpan, euros per m3 5,41
raee - residus d’aparells elèctrics i electrònics no industrials 0,00
Fustes (mobles, conglomerats, etc.), euros per tona 120,54
Plàstics (caixes i film industrial) 
Paper i cartró
residus especials
Olis minerals i lubricants 
Olis no recuperables (minerals-lubricants-olis vegetals), euros/kg 0,15
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Bases i àcids, euros/kg 0,15
Dissolvents líquids, euros/kg 0,15
Sòlids i pastosos, euros /kg 0,15
aerosols buits o plens, euros/kg 0,15
envasos i embalatges que hagin contingut residus especials, euros/kg 0,15
Pneumàtics (sense llanta), euros per tona 0,00
Pneumàtics (amb llanta), euros per unitat 2,73
Fluorescents

341.05 CaSaLS MunICIPaLS

Proposta a 
treballar i 

aprovar per 
JGL 

1. Quotes mensuals
Torn de matí o tarda
Torn de matí i  tarda
2. Primera quinzena de setembre 
Torn de matí o tarda
Torn de matí i tarda

3. Servei de menjador del casal esportiu (*)
a) Quota mensual irreductible/persona
 - Mes de juliol 218,11
 - Mes d’agost 189,66
b) Quota eventual irreductible/dia/persona 10,54
(*) el preu públic pel servei de menjador del casal municipal esportiu inclou:
Serveis educatius de la proposta pedagògica, serveis d’organització, gestió i desenvolupament del 
menjador d’estiu, monitors amb ràtio d’1 cada 10 nens/es o fracció, servei de catering, assegurança 
d’accidents i responsabilitat civil, gestió de recursos humans i coordinació i seguiment de l’activitat.
en cas que sigui necessari qualsevol tipus de modificació, s’aplicarà l’establert a l’article 38 de 
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos locals de dret públic

341.06 ÚS SOCIaL DeL CenTreS PÚBLICS D’eDuCaCIÓ InFanTIL I PrIMÀrIa I DeLS CenTreS 
MunICIPaLS.
1. Pistes poliesporives/patis
-          amb enllumenat
Per hora o fracció 31,61
Per dia 316,10
-          Sense enllumenat
Per hora o fracció 24,05
Per dia 240,45
2. Sales polivalents / gimnàs / menjador
Per hora o fracció 15,81
Per dia 158,05
3. altres espais (aules, cuina, laboratori, biblioteca, aules especialitzades i altres dependències)
Per hora o fracció 15,81
Per dia 158,05
4. Serveis complementaris (per hora o fracció)
 - neteja 21,07
 -  Guarda seguretat 21,07
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 - Moviment mobiliari 22,13

5. Biblioteca
Per la pèrdua de documents
revistes 5,00
Llibres (consulta, manuals o diccionaris) 50,00
Llibres (novel·les i llibres de ficció) 20,00
Llibres de formació 35,00
CD/DVD/CD-roms/Àudio llibres 20,00

341.07 CaMPuS eSPOrTIuS MunICIPaLS
Per setmana i persona 63,22
Durant la setmana de la festa major de Blanes 53,74

342.00 uTILITZaCIÓ DeL TeaTre MunICIPaL
1. Per empresa comercial 
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer 1.870,27
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada 1.246,85
2. Per entitat local
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer 899,24
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada 593,50
c. De 18h a 22h + 1h. un vespre 299,25
3. entitat no lucrativa
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer 997,48
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada 660,83
c. De 18h a 22h + 1h. un vespre 336,65

TarIFeS eMPreSeS GeSTOreS De SerVeIS

PreSTaCIÓ DeL SerVeI De TranSPOrT urBÀ De VIaTGerS TarIFeS 
auTOrITZaDeS1.-TranSPOrT urBÀ OrDInarI (linies1,2,5,7,8 i 9)

 - Bitllet senzill linies 2,5,7,8 i 9 0,95
 - abonament urbà de 10 viatges - recàrrega-  - - - - - - 
 - abonament urbà inicial de 34 viatges  - - - - - - 
 - nou abonament urbà T10/60 ó 30 inicial 34 viatges amb fiança 2 eur 27,50
 - nou abonament T10/60 dies – recàrrega - 8,00
 - nou abonament T10/30 dies – recàrrega - 7,50
 - nou bitllet urbà Linia 1 anar i tornar (fins hospital) (1) 1,50

2.-TranSPOrT urBÀ eSPeCIaL  
 2.1.- eSTaCIO De FerrOCarrIL (línia 4)  

 - Bitllet ordinari 1,25
 - abonament especial 10 viatges – recàrrega -  - - - - - - 
 - abonament inicial estació 28 viatges (amb fiança)  - - - - - - 
 - nou abonament urbà T10/60 ó 30 inicial 34 viatges + 27,50
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 - nou abonament T10/60 dies 8,00
 - nou abonament T10/30 dies 7,50

 2.4.- CarrILeT  
- Bitllet ordinari 2,40
- Bitllet anar i tornar 4,80
- abonament especial de 5 viatges (2) 3,15

 2.5.- CarrILeT SanT JOan (anar i tornar) 4,60
 2.6.- BLaneS CenTre-SanT FranCeSC (anar-tornar) 3,00

3.-JuBILaTS abonament anual ordinari (3) 28,00
JuBILaTS abonament anual bonificat 7,00
 -recàrrega de 100 viatges abonament ordinari 10,00
 -recàrrega de 100 viatges abonament bonificat 3,00

  
4.-CarneT JOVe  
 - Compra inicial 62 viatges amb 2 eur de fiança. 34,50
 - recarrega de 60 viatges 31,40
 - recarrega de 10 viatges 5,25
  
5.-TarJa TMeS (ordinari urbà)  - - - - - - 
TarJa 60/30 (nova) 25,50
nOTeS:
(1) a la linia 1 s’acceptaran tots els abonaments urbans per circular dins el casc urbà fins l’Hospital Comarcal però els 
únics bitllets ordinaris seran el anar i tornar de l’Hospital que es considerarà urbà i el interurbà. així es segueix el camí de 
l’aprovat ja a la línia 6 per reduir el frau (anar a Lloret amb bitllet urbà).
(2) Per residents a la zona del moll segons condicions dels anys anteriors.
(3) es limiten els viatges a 300 anuals però amb la possibilitat de fer recàrregues posteriors dins del mateix any (blocs de 
100 viatges a 10 eur i els bonificats a 3 eur).
(3) Tarifació social del transport urbà per a jubilats i pensionistes  
Gaudiran de la bonificació en el servei del transport urbà els jubilats i pensionistes majors de 60 anys i 
els pensionistes que disposin de la invalidesa permanent absoluta. Les quantitats a abonar pels usuaris, 
serà segons el següent detall:

 

a) euros anuals, en el supòsit que una persona tingui ingressos anyals superiors als del salari mínim 
interprofessional, per nucli familiar. 28,00

b) euros anuals, en el supòsit que una persona tingui ingressos anuals inferiors als del salari mínim 
interprofessional, per nucli familiar. 7,00

c) Gratuïtat en aquells supòsits de manca d’ingressos i de necessitat social, previ informe dels Serveis 
Socials Municipals i acord de la Junta de Govern Local, podran gaudir de la gratuïtat.  

    nota comú: Totes les tarifes inclouen l’I.V.a.  

 TarIFeS 
auTOrITZaDeSConcepte

eSTaCIOnaMenT De VeHICLeS a L’aParCaMenT SuBTerranI IVa inclòs 18% 
DeL PaSSeIG COrTILS I VIeTa a ParTIr De 01/01/2012  
  
1. Tarifa per minut, sense increment respecte de 2011 0,04670

 
2. Tarifes abonaments mensuals  
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    abonament complert (24 hores) 144,43
    abonament diürn 120,40
    abonament nocturn 60,17
    abonament de motos 23,95

InSTaL·LaCIOnS De DISTrIBuCIÓ D’aIGua, CLaVeGueraM I PLuVIaLS : els preus unitaris autoritzats per a elements 
a emprar en aquestes instal-lacions figuren en anneX 3.6

2. Modificació de textos

2.1 Text íntegre que regirà a partir de 01/01/2012 de l’Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres 
ingressos locals de dret públic.

SeCCIÓ I. DISPOSICIOnS GeneraLS.

article 1.- naturalesa i finalitat.

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

1.2. Finalitat.
es dicta aquesta ordenança per a:
a)   Desplegar allò, que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents als procediments tributaris de 

gestió, i inspecció i recaptació, portats a terme per aquest ajuntament.
b)   regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i reglaments interns  i evitar així la reiteració.
c)   regular les matèries que necessiten concreció o desenvolupament per part de l’ajuntament com a adaptació de la 

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

dels ingressos municipals.
article 2.- Àmbit d’aplicació.

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

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

SeCCIÓ II. TraMITaCIÓ D’eXPeDIenTS I DOCuMenTaCIÓ De LeS aCTuaCIOnS.

article 3.- aspectes generals.

1.   els expedients, en tot moment, permetran que una persona no qualificada pugui entendre el seu contingut. La seva 
tramitació seguirà criteris de racionalitat i eficàcia, amb simplificació dels tràmits que hagi de realitzar el ciutadà. a més, 
contindran informació senzilla, íntegra, i fidel, amb signatura del funcionari responsable de cada càlcul, proposta o actuació 
en general realitzada. 

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

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

4.   Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà al ciutadà la seva identificació i, en tot cas, el nIF. a més, si 
el ciutadà actua mitjançant representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de mandatari mitjançant poder notarial 
o autorització escrita i fotocòpia del DnI del  mandant.
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article 4.- accés a arxius.

1.   els ciutadans tenen dret a accedir als registres i documents que formin part d’expedients, en els termes de la legislació 
vigent, però perquè sigui autoritzada la consulta i/o còpia de documents, serà necessari que es formuli una petició 
individualitzada i s’especifiquin els documents que es desitgen consultar.

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

article 5.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que figurin en l’expedient.

1.   Les peticions de còpies hauran de ser realitzades pel ciutadà o el seu representant, per escrit.
es procurarà posar a disposició dels ciutadans l’ús d’una màquina fotocopiadora que, previ pagament, permeti l’obtenció 
de fotocòpies. Mentre no es disposi d’aquesta màquina, els òrgans municipals proporcionaran aquestes còpies amb els 
seus propis mitjans.

2.   L’obtenció de còpies facilitades per l’ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició i 
reproducció de documents.

3.   el moment per sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència. 
4.   Per diligència incorporada en l’expedient es farà constar el nombre de folis dels quals s’ha expedit còpia i la seva recepció 

per part del ciutadà. 
5.   els ciutadans no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurin a l’expedient i afectin  l’interès de tercers o la intimitat 

d’altres persones. el Secretari resoldrà motivadament sobre la sol·licitud de còpia de documents que figurin a l’expedient.

article 6.- Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments.

Les sol·licituds dels ciutadans relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o resolució dels procediments es 
dirigiran a l’alcaldia.

article 7.- al·legacions i tràmits d’audiència a l’interessat.

1.   Quan els ciutadans formulin al·legacions o presentin documents abans del tràmit d’audiència, es tindran en compte a 
l’hora de redactar la corresponent proposta de resolució, i es farà esment exprés de la circumstància de la seva aportació 
en els seus antecedents. 

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

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

4.   especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar simples errors aritmètics deduïts dels 
fets i documents presentats pel ciutadà, així com en els supòsits de liquidació dels recàrrecs expressament previstos a la llei..

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

6.   amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 15 dies.

article 8.- registres.

1.   Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’ajuntament per qualsevol dels medis següents:
a)   en el registre General Municipal.
b)   Per compareixença davant un funcionari adscrit a l’àrea municipal d’Hisenda.
c)   en qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, i també de la local si, en aquest cas, s’hagués subscrit 

l’oportú conveni.
d)   en les oficines de correus.
e)   en les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’espanya en l’estranger.
Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el corresponent rebut i s’admetrà com 
a tal una còpia en la què figuri la data de presentació.

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

article 9.- Còmput de terminis
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1.   a l’efecte del còmput de terminis per a resoldre s’entendrà data de la compareixença o d’assentament de l’escrit en el 
registre municipal. 

2.   Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que són hàbils, i s'exclouen del 
còmput els diumenges i els declarats festius. Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.

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

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

de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
6.   excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la 

meitat d'aquests.

article 10.- normes sobre inici i desenvolupament de les actuacions i procediments tributaris.

1.   Les actuacions i procediments tributaris podran iniciar-se:
a.   d’ofici, per resolució del Tinent d’alcalde d’Hisenda i Patrimoni, amb notificació  a l’obligat tributari de l’acord d’inici.
b.   a instància de l’obligat tributari, mitjançant autoliquidació, declaració, comunicació, sol·licitud o qualsevol altre mitjà 

previst a la normativa tributària
2.   L’administració tributària de l’ajuntament de Blanes és l’àrea municipal d’Hisenda i així s’entendran les corresponents 

referències en els texts legals.  
3.   L’àrea d’Hisenda, en tant administració tributària municipal,  haurà de :
a.   facilitar en tot moment als obligats tributaris l’exercici dels drets i el compliment de les seves obligacions
b.   documentar qualsevol de les seves actuacions en comunicacions, diligències, informes i altres documents previstos en la 

normativa específica de cada procediment
c.   facilitar la resolució expressa de totes les qüestions que els obligats tributaris plantegin en els procediments d’aplicació dels 

tributs i que la llei obligui a resoldre, realitzar els tràmits, motivar les propostes amb breu referència als fets i fonaments de 
drets per a que sigui dictada resolució i pugui ser notificat el seu contingut als interessats

4.   Les resolucions, en els procediments tributaris municipals, únicament seran acords adoptats vàlidament pel Ple, per 
l’alcalde, per la Junta de govern local i pel Tinent d’alcalde d’Hisenda i Patrimoni.

excepcionalment, en els procediments de recaptació en via de constrenyiment, tindran la consideració de resolucions els 
actes dictats pel tresorer i per l’agent executiu, que hauran de ser funcionaris, sempre que aquests actes estiguin previstos 
expressament a les normes legals i reglamentàries d’aplicació.

5.   Les comunicacions als obligats tributaris són els documents mitjançant els quals es notifica l’inici del procediment o altres 
fets o circumstàncies relatius al mateix o s’efectuen els requeriments que siguin necessaris a qualsevol persona o entitat.  

Les comunicacions es limitaran als dos supòsits següents :
a.   Quan traslladin resolucions, segons s’ha expressat al paràgraf 4 anterior, i vagin signades pel secretari municipal o 

funcionari delegat d’aquest i incorporin els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, òrgan davant el que hagin de 
presentar-se i termini per la seva interposició.

b.   Quan l’alcalde o el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Patrimoni s’adrecin a un obligat tributari o col·lectiu de contribuents 
per tal d’explicar fets o circumstàncies relatius a l’aplicació dels tributs, efectuar requeriments o desenvolupar resolucions 
adoptades o en tràmit d’adopció.

6.   Les diligències o compareixences que es formalitzin en el curs de les actuacions i procediments tributaris aniran signades 
per funcionaris municipals de carrera,  tenen la naturalesa de documents públics i proven els fets que recullen.

7.   rebudes denúncies sobre infraccions tributàries a l’àrea d’Hisenda, que concretin o identifiquin suficientment els fets o 
persones denunciades, amb indicis de veracitat dels fets imputats desconeguts abans, el Tinent d’alcalde d’Hisenda i 
Patrimoni podrà iniciar procediment segons s’ha expressat al paràgraf 1.a anterior.  en aquest cas la denúncia no formarà 
part de l’expedient administratiu  

8.   Les liquidacions de drets, provisionals o definitives,  són actes resolutoris i, per tant, per a la seva validesa exigiran acord 
de la Junta de govern local o del Tinent d’alcalde d’Hisenda i Patrimoni.

9.   S’exceptuen del deure general de resoldre expressament els casos següents:
a)   en els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de comunicació.
b)   Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment dels 

interessats.
el termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa aplicable fixi un termini diferent.
10.   S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular:
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j)   el recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un mes. Quan no hagi recaigut resolució 
en termini, s’entendrà desestimat el recurs.

k)   La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de sis mesos. Si en aquest termini no 
ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud.

11.   en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat per a la seva resolució sense 
haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci 
administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’administració ha de dictar.

SeCCIÓ III. nOrMeS SOBre GeSTIÓ.
SuBSeCCIÓ I. GeSTIÓ De CrÈDITS TrIBuTarIS
CaPITOL I. CrÈDITS TrIBuTarIS De VenCIMenT PerIÒDIC

article 11.-  Tributs de venciment periòdic

en els termes regulats en les Ordenances Fiscals, es portarà a terme el cobrament periòdic  a través  de les liquidacions per 
rebut, excepte allò previst a l’article 15 de la present ordenança, mitjançant el corresponent padró fiscal en els següents tributs:
I.   Impost sobre Béns Immobles.
II.   Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
III.   Impost sobre activitats econòmiques.
IV.   Taxes, excepte per aquelles que estiguin establertes com liquidacions d’ingrés directe d’acord amb l’article 16 de la present 

ordenança.
V.   Preu públic pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

article 12.- elaboració del padró fiscal.

I- Impost sobre Béns Immobles:
a)   el padró fiscal de l’impost sobre béns immobles s’elaborarà segons el padró cadastral de la Gerència Territorial del Cadastre, al qual 

s’incorporaran les alteracions conseqüència de fets o actes coneguts per l’ajuntament i en els termes convinguts amb el Cadastre.
b)   Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats tindran efectivitat des del dia primer 

de l’any següent, i es poden incorporar en el padró corresponent a aquest període les esmentades variacions si d’aquestes 
no ha derivat modificació de la base imposable.

c)   Quan es conegui de la realització de construccions sobre un bé immoble i es notifiqui el nou valor cadastral en un exercici posterior 
al de la seva conclusió, aquest valor tindrà efectivitat des de l’inici de l’any immediat següent al de la finalització de les obres.

d)   en conseqüència, l’ajuntament liquidarà l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici següent al de la finalització 
de la construcció, segons el valor cadastral assignat al sòl i construcció.

e)   La liquidació comprendrà un període que s’iniciarà dins de l’any següent a aquell en què concloguin les obres i acabarà en 
el present exercici, sempre que l’esmentat període no sigui superior al termini de prescripció. Si tal període excedeix del 
termini de prescripció, només es liquidarà l’IBI corresponent als anys no prescrits.

f)   La base liquidable es determinarà aplicant les reduccions legals, la quantia de les quals serà fixada i comunicada per la 
Gerència Territorial del Cadastre.

g)   els subjectes passius estan obligats a presentar declaracions d’alta, baixa o variació quan les alteracions dels béns tinguin 
transcendència per a la liquidació de l’impost.

h)   no obstant això, quan l’escriptura que formalitzi una transmissió de domini hagi estat atorgada per un notari que hagués 
convingut amb l’ajuntament el trasllat d’informació sobre modificacions dominicals, el titular quedarà lliure de la seva 
obligació de presentar declaració.

i)   als efectes previstos a l’apartat anterior, l’ajuntament convindrà amb els notaris el procediment per a facilitar el pagament 
de la taxa d’inscripció cadastral i per a conèixer puntualment de les variacions de propietat dels immobles.

j)   La comunicació notarial servirà per a canviar la titularitat en el padró de l’IBI.
k)   Sense perjudici d’allò establert en els punts anteriors, l’ajuntament facilitarà, a través del mitjà més ràpid possible, als 

notaris, registradors o als qui al·leguin un interès legítim, certificació dels deutes pendents per IBI, corresponents al bé 
que es desitja transmetre. L’interès legítim correspon al subjecte passiu o a la persona autoritzada per aquest. La persona 
autoritzada haurà d’aportar poder notarial o escrit signat pel subjecte passiu acompanyat de fotocòpia del DnI d’aquest. 
Tot això, a fi d’informar sobre l’abast de la responsabilitat dimanant del que preveu l’article 75 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

l)   als efectes de determinar les quotes tributàries que hagin de figurar en el padró, s’aplicaran els tipus impositius aprovats 
per l’ajuntament i, en el seu cas, el coeficient d’actualització de valors cadastrals aprovat per la Llei de pressupostos 
generals de l’estat. no serà necessària la notificació individual d’aquestes modificacions atès que aquestes procedeixen de 
l’ordenança fiscal reglamentàriament tramitada i d’una llei estatal de general i obligatòria aplicació.
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II- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:
a)    el padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es formarà d’acord amb el padró de l’any anterior, i s’hi 

incorporaran les altes i els efectes d’altres modificacions (transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en 
l’exercici immediatament anterior.

b)    en els supòsits de primeres adquisicions de vehicles, l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació. Igualment, s’exigirà 
l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de la 
tramitació de la corresponent baixa. L’ingrés es podrà efectuar únicament a les entitats bancàries col·laboradores.

c)    es proposarà la baixa provisional de tots aquells vehicles amb més de deu anys d’antiguitat des de  la seva primera matriculació 
que no hagin passat la Inspecció Tècnica de Vehicles durant els últims quatre anys ni hagin estat objecte de denúncia per infracció 
de trànsit. Durant aquest període l’ajuntament comprovarà i investigarà la situació real del vehicle per tal de tramitar la baixa 
definitiva si s’escau o la pràctica de liquidacions dels exercicis en què s’hagi mantingut indegudament la baixa.

III-  Impost sobre activitats econòmiques.
a)    el padró fiscal de l’impost sobre activitats econòmiques s’elaborarà d’acord amb la matrícula de contribuents que forma 

l’administració estatal, i s’hi incorporaran les alteracions conseqüents de fets o actes coneguts per l’ajuntament i en els 
termes convinguts amb l’administració de l’estat.

b)    Sobre les quotes mínimes, fixades per l’administració estatal, s’aplicaran el coeficient de ponderació i índex de situació, 
aprovat per l’ajuntament a l’empara del que autoritzen els articles 86 i 87 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

c)    no serà necessari notificar individualment les variacions en la quota tributària originades per modificacions dels coeficients 
referits en el punt anterior, o per variació de les tarifes de l’impost aprovades per la Llei de pressupostos generals de 
l’estat, atès que procedeixen de l’Ordenança fiscal reglamentàriament tramitada i d’una Llei estatal de general i obligatòria 
aplicació.

d)    els subjectes passius del tribut podran acudir a les dependències de l’Àrea municipal d’Hisenda, amb l’objecte de ser 
informats sobre la normativa que el regula.

e)    Les declaracions presentades fora de termini, sense requeriment previ, seran objecte del següent tractament:
-   Quan es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda Pública: seran objecte dels recàrrecs establerts a l’article 60.4 

d’aquesta ordenança, de conformitat amb el que preveu l’article 27 de la Llei General Tributària.
-   Quan no es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda Pública: serà d’aplicació l’establert a l’article 198.2 de la Llei 

General Tributària.

IV- Taxes.

els padrons s’elaboraran d’acord amb els de l’exercici anterior, i s’hi incorporaran les modificacions derivades de la variació 
de tarifes aprovades en l’ordenança fiscal corresponent, així com altres incidències que no constitueixin alteració dels elements 
essencials determinants del deute tributari i que foren coneguts per l’ajuntament.
 article 13.- Calendari fiscal i anuncis de cobrament.

els períodes de pagament seran aprovats i modificats, en tot cas, per la Junta de Govern Local.
1.   aprovat el calendari fiscal, l’alcalde ordenarà la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 

en el tauler d’edictes de l’ajuntament.
2.   L’anunci del calendari fiscal complirà la funció de publicar l’anunci de cobrament i el seu contingut, d’acord amb l’article 

24 del reglament general de recaptació.
3.   en tot cas, l’anunci de cobrament contindrà al menys:
a)   el termini de pagament.
b)   els mitjans de pagament, seran els que tinguin establerts en cada moment les entitats financeres col·laboradores.
c)   els llocs, dies i hores de pagament, seran els de les oficines de les entitats col·laboradores que figurin en el document de 

pagament.
d)   L’advertiment que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntaris, els deutes s’exigiran 

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

  article 14.- aprovació de padrons i exposició pública de padrons.

1.   L’aprovació dels padrons és competència de la Junta de Govern.
2.   La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc una vegada hagi recaigut l’acord referit a l’apartat anterior.
3.   els padrons fiscals, que contindran les quotes a pagar i llurs elements tributaris determinants, seran sotmesos a informació 

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

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

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

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

article 15.- Liquidacions d’ingrés directe.

1.   en relació als tributs de cobrament periòdic, es practicarà liquidació d’ingrés directe, segons regula el següent article 16è., 
en els supòsits següents:

a)   Quan per primera vegada han ocorregut els fets o actes que puguin originar l’obligació de contribuir.
b)   Quan l’ajuntament coneix per primera vegada de l’existència del fet imposable, malgrat haver-se meritat amb anterioritat 

el tribut i sense perjudici de les sancions que poguessin correspondre.
c)   Quan s’han produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les aprovades amb caràcter general en 

la Llei de Pressupostos Generals de l’estat i de la variació de tipus impositius recollits a les Ordenances Fiscals.
2.   Pel que fa a l’aprovació i notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà d’aplicació el règim general 

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

CaPÍTOL II. CrÈDITS TrIBuTarIS De VenCIMenT nO PerIÒDIC.

article 16.- Pràctica de liquidacions.

1.   en els termes regulats en aquesta i altres Ordenances Fiscals es practicaran liquidacions d’ingrés directe quan, no havent-se 
practicat l’autoliquidació o dipòsit previ, l’ajuntament conegui l’existència del fet imposable. 

2.   Les liquidacions a què es refereix el punt anterior seran practicades per l’Àrea Municipal d’Hisenda.

article 17.- aprovació de les liquidacions.

L’aprovació de les liquidacions és competència de la Junta de Govern.
D’acord amb el principi d’eficàcia de gestió no es notificaran al contribuent ni, en conseqüència, s’exigiran les liquidacions 
definitives practicades per l’administració quan l’import a ingressar no excedeixi de 6.01 euros, quantitat que es fixa com a 
insuficient per a la cobertura del cost de la seva exacció.
La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc una vegada hagi recaigut l’acord d’aprovació referit en el punt 
anterior.

CaPÍTOL III. IrreGuLarITaTS a LeS DeCLaraCIOnS O auTOLIQuIDaCIOnS

article 18.- Presentació de declaracions i autoliquidacions.

1.   els obligats tributaris han de presentar les declaracions i autoliquidacions establertes a les Ordenances Fiscals.
2.   La manca de presentació de declaracions o autoliquidacions de manera íntegra o de forma completa i correcta, constitueix 

infracció tributària que es tractarà d’acord amb la Llei General Tributària.
3.   Tots els departaments municipals hauran d’investigar d’ofici, o col·laborar en les investigacions en curs,  per tal de conèixer 

de l’existència de fets imposables derivats de situacions d’infracció tributària. 

article 19.- Comprovació limitada.

1.   el procediment de comprovació limitada s’emprarà, amb caràcter general, per a la gestió del crèdits tributaris en els 
següents supòsits:

a.   falta de declaració o declaració incorrecta
b.   falta d’autoliquidació o autoliquidació incorrecta
2.   La comprovació dels elements que composen el fet imposable podrà realitzar-se fora de les dependències municipals 

quan es tracti de comprovacions censals o relatives a l’aplicació de mètodes objectius de tributació, que seran recollides en 
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diligència, tals com: comprovacions visuals de la via pública amb reportatge fotogràfic,  recompte d’elements,  amidament 
de distàncies, superfícies, volums, ... 

en la resta de supòsits la comprovació d’elements es realitzarà únicament dins les dependències municipals.
3.   Quan les dades disponibles siguin suficients es formularà proposta de liquidació, aprovació i  notificació a l’obligat, segons 

model annex, a efectes que pugui al·legar el que convingui al seu dret per termini de 15 dies. 
4.   el funcionari instructor estendrà diligència de la compareixença de l’obligat tributari amb l’expressió del dia, hora, 

documents que aporta el compareixent,  informació que se li facilita i manifestacions que aquest desitgi fer constar.  La 
diligència haurà de ser signada pel funcionari instructor i pel compareixent, si ho desitja.  el funcionari estendrà diligència 
amb la mateixa eficàcia quan l’obligat tributari no desitgi signar-la o quan no comparegui en el tràmit d’al·legacions.

5.   en base a les actuacions seguides, el tècnic responsable formularà proposta que, un cop aprovada posarà fi al procediment 
de comprovació limitada.  L’acord, haurà d’incloure : 

a.   obligació tributària o elements de la mateixa i àmbit temporal objecte de la comprovació
b.   especificació de les actuacions concretes realitzades i que hauran d’estar documentades i incorporades a l’expedient 

tramitat
c.   relació de fets i fonaments de dret que motivin la resolució
d.   resultat de la comprovació limitada realitzada: liquidació provisional o manifestació expressa de que no procedeix 

regularitzar la situació tributària de l’obligat tributari
e.   manifestació de l’existència d’expedient sancionador de tramitació separada 
7.   L’expedient sancionador per falta de declaració o declaració incorrecta o falta d’autoliquidació o autoliquidació incorrecta, 

s’iniciarà per acord del tinent d’alcalde d’Hisenda.
8.   en base a les actuacions seguides i l’expedient sancionador instruït reglamentàriament, el tècnic responsable formularà 

proposta d’imposició de sanció tributària que es sotmetrà a la Junta de Govern Local. 
9.   no s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se li hagi 

comunicat l’inici d’un procediment de comprovació limitada. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà 
caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar.

CaPÍTOL IV- nOTIFICaCIOnS aDMInISTraTIVeS.

article 20.- notificacions de les liquidacions d’ingrés directe.

1.   La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la normativa de desenvolupament i, 
supletòriament, la Llei 30/1992 de règim Jurídic i Procediment administratiu Comú.

2.   en el primer intent de notificació pot succeir:
a)   Que la notificació sigui lliurada a l’interessat, en aquest cas, el notificador haurà de fer constar en el mateix acusament de 

recepció la identificació i signatura del receptor i la data en la qual ha tingut lloc la recepció.
b)   Que la notificació es lliuri a persona distinta de l’interessat, en aquest supòsit haurà de constar a l’acusament de recepció 

la signatura i la identificació de la persona que es fa càrrec de la notificació.
c)   Que l’interessat o el seu representant rebutgin la notificació, en aquest supòsit, el fet s’indicarà a l’acusament de recepció i 

s’especificaran les circumstàncies de l’intent de notificació. en aquest cas es considerarà efectuat el tràmit.
d)   Que no sigui possible lliurar la notificació, cas en què el notificador registrarà en la targeta d’acusament de recepció el 

motiu que ha impossibilitat el lliurament, així com el dia i hora en què ha tingut lloc l’intent de notificació.
3.   en el supòsit de l’apartat d) del punt anterior, es procedirà a la realització d’una segona visita dintre dels tres dies següents, 

en dia i hora diferents a aquells en els que va tenir lloc la primera. el resultat d’aquesta actuació pot ser igual a l’assenyalat 
als apartats a), b), c) i d) del punt 2 i d’aquest haurà de quedar constància en la targeta d’acusament de recepció.

4.   en tot cas, a la vista de l’acusament de recepció retornat, haurà de ser possible conèixer la identitat del notificador.
5.   el lliurament material del document-notificació podrà realitzar-se pel Servei de Correus, per notificador municipal, o 

mitjançant personal que pertany a empresa amb la qual l’ajuntament hagi contractat el servei de distribució de notificacions.
6.   Les targetes d’acusament de recepció podran ser escanejades i consultables pel servei gestor. Quan l’interessat, o bé les autoritats 

externes sol·licitin que es provi la signatura del receptor, del notificador, o les diligències relatives a les circumstàncies dels intents 
de notificació s’imprimirà la targeta d’acusament de recepció informatitzada, la qual substituirà l’original a tots els efectes.

CaPÍTOL V. COnCeSSIÓ De BeneFICIS FISCaLS.

article 21.- els beneficis fiscals que reconeix aquest ajuntament, queden establerts a l’Ordenança general de beneficis fiscals.

CaPITOL VI. PrOCeDIMenT De reVISIÓ
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article 22 - recursos administratius

1.   Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama.

2.   el recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes comptat des de la data d’interposició.
3.   als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de la Llei General Tributària, s’entendrà 

que l’ajuntament ha incomplet el termini màxim de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini 
d’un any des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. aquest termini s’estableix a l’empara de 
la disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en paritat amb el que preveu dita Llei per a la 
resolució de les reclamacions econòmico-administratives.

4.   Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:
a)   Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la notificació de l’acord 

resolutori del recurs de reposició.
b)   Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què hagi d’entendre’s 

desestimat el recurs de reposició.
5.   el termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la modificació de les Ordenances Fiscals 

serà de dos mesos comptats des del dia següent a  la data de publicació de la seva aprovació definitiva.

article 23.- revisió d’ofici, declaració de lesivitat i revocació d’actes.

1.   el Ple de l’ajuntament, previ informe del secretari i de l’interventor, serà l’únic òrgan competent per declarar la nul·litat de 
ple dret dels actes de qualsevol òrgan municipal en els supòsits i mitjançant els procediments previstos a les lleis.

2.   Quan es tracti d’actes anul·lables per concórrer els requisits determinats a les lleis, el Ple municipal, previ informe del 
secretari i de l’interventor, serà l’únic òrgan competent per a la revisió dels actes anul·lables en els supòsits i mitjançant els 
procediments previstos a les lleis.

3.   La declaració de lesivitat correspon únicament al Ple de l’ajuntament, previ informe del secretari i de l’interventor.
4.   el Ple, previ informe del secretari i de l’interventor, podrà revocar els actes de qualsevol òrgan municipal, expressos o 

presumptes, no declaratius de drets i els de gravamen, sempre que tal revocació no sigui contrària a l’ordenament jurídic.
5.   els interessats que considerin la revocació dels actes administratius necessària per a l’exercici dels seus drets podran 

sol·licitar aquesta revisió aportant les proves pertinents.

CaPÍTOL VII. SuSPenSIÓ DeL PrOCeDIMenT.

article 24.- aspectes generals.

1.   amb caràcter general la suspensió del procediment, en els casos d’interposició de recursos, només es concedirà 
quan se sol·liciti dins el termini legalment establert per a la presentació del recurs i s’aporti garantia que cobreixi 
el total del deute, els interessos meritats i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es sol·licita la 
suspensió.

2.   excepcionalment, l’òrgan competent per a resoldre el recurs podrà suspendre, sense garantia, d’ofici o a sol·licitud de qui 
recorre, l’execució de l’acte recorregut, quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:
a)   Que l’execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b)   Que la impugnació es fonamentés en una causa de nul·litat de ple dret.

3.   Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit desestimatori es notificarà a l’interessat 
concedint-li el termini per a pagar en període voluntari, en els següents extrems:
•   Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins al dia 20 del mes següent, o si 

aquest fos inhàbil, l’immediat hàbil posterior.
•   Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins al dia 5 del segon mes 

següent, o si aquest fos inhàbil l’immediat hàbil posterior.
4.   Quan de la resolució del recurs es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser abonat en els 

mateixos terminis establerts en el punt anterior.
5.   Quan l’ajuntament conegui de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu, haurà de notificar el deute resultant 

i concedir període per a efectuar el pagament.
6.   Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, conclosa la via administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el 

seu cas, no reprendran les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no conclogui el termini per a interposar el 
recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant 
aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment 
de caució per a garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment mentre es conservi la seva 
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. el procediment es reprendrà o suspendrà  d’acord amb la 
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decisió que adopti l’òrgan judicial.
7.   L’ajuntament podrà concedir la suspensió parcial quan el recurs es limiti a un element individualitzable, la repercussió en 

la determinació del deute resulti clarament quantificable. en aquests casos, la garantia només haurà de cobrir la quantia 
suspesa.

article 25.- Suspensió de l’execució de sancions.

1.    L’execució de les sancions tributàries quedarà suspesa, sense necessitat d’aportar garantia, si contra aquestes s’interposa 
en temps i forma recurs de reposició.

2.    en aquests casos no s’executaran les sancions mentre aquestes no siguin fermes en via administrativa, és a dir, mentre no 
hagi recaigut resolució del recurs de reposició o hagi transcorregut el termini per a presentar-lo.

article 26.- Garanties.

1.   La garantia a dipositar per a obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantitat:
a)   Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota inicialment liquidada) més interessos 

de demora, excepte que la garantia consisteixi en aval solidari o assegurança de caució. en aquesta excepció l’interès a 
aplicar serà l’interès legal d’acord amb l’article 26.4 de la Llei General Tributària.

b)   Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma de quota inicial més un 25  per cent d’aquesta.
2.   La garantia podrà consistir en qualsevol dels mitjans següents:
a)   Diner efectiu o valors públics.
b)   aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada.
c)   Per deutes inferiors a 2.000 euros, fiança personal i solidària prestada per dos contribuents que tributin en el municipi per 

l’impost sobre béns immobles i siguin de reconeguda solvència.
d)   altres mitjans que es considerin suficients, quan es provin les dificultats per a aportar garantia en qualsevol de les formes 

assenyalades. La suficiència de la garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció.

article 27.- Concurrència de procediments.

1.   en els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i procediments d’execució o concursals 
universals, judicials i no judicials i, en general, quan existeixin circumstàncies que aconsellin protegir els drets de la 
Hisenda Municipal, la Tresoreria podrà embargar preventivament béns o drets abans de la suspensió del procediment.

2.   La competència per a subscripció d’acords o convenis que resultessin de la tramitació del procediment anterior, correspondrà 
al tresorer.

CaPÍTOL VIII. DeVOLuCIÓ D’InGreSSOS InDeGuTS.

article 28.- aspectes generals.

1.   La devolució d’ingressos indeguts s’ajustarà al que disposa la normativa vigent d’aplicació.
2.   amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, el qual haurà de fonamentar el seu dret i 

acompanyar el comprovant d’haver satisfet el deute. no obstant, quan la tresoreria conegui l’existència de cobraments 
duplicats o excessius, fefaentment acreditats, no sol·licitats pels interessats, tramitarà expedient que haurà de ser sotmès a 
la Junta de Govern.

3.   en els supòsits  en que sigui procedent la devolució d’ingressos de rebuts als que s’han aplicat els incentius econòmics o 
bonificacions que tingui establerts l’ajuntament, es compensarà d’ofici l’incentiu econòmic que pertoqui en cada cas. 

article 29.- Devolucions immediates.

1.   Quan la devolució obeeixi a un pagament duplicat o a la rectificació d’un error material, de fet o aritmètic, podrà ser 
subsanat immediatament per l’àrea d’Hisenda, prèvia presentació del rebut original, informe del cap responsable i 
conformitat de la Tresoreria. La devolució es farà efectiva mitjançant transferència bancària en un termini màxim de 15 
dies des de la sol·licitud de l’interessat. aquestes actuacions, degudament informades per la Intervenció, es presentaran a 
ratificació de la Junta de Govern.

2.   a aquests efectes, d’acord amb la jurisprudència, les circumstàncies que s’han de donar per a entendre que s’ha produït 
una error material, de fet o aritmètic, són:

a)   Que es tracti de simples equivocacions elementals de noms, dates, operacions aritmètiques o transcripcions de documents.
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b)   Que l’error s’apreciï tenint en compte exclusivament les dades de l’expedient en el que s’adverteix.
c)   Que l’error sigui patent i clar, sense necessitat d’acudir a interpretacions de normes jurídiques aplicables.
d)   Que no es procedeixi d’ofici a la revisió d’actes ferms i consentits.
e)   Que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l’acte

article 30.- Tramitació ordinària.

Les devolucions no incloses en l’article anterior exigiran acord previ de la Junta de Govern i, en el seu cas, la tramitació 
prevista a l’article 6è.2 de l’Ordenança general reguladora de les taxes municipals. 

article 31.- Interessos de demora, base de càlcul.

1.   Quan es dicti l’acte administratiu d’anul·lació de la liquidació, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre 
interessos de demora segons el que preveu l’article 26.6 de la Llei General Tributària.

2.   La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en els supòsits  d’anul·lació parcial de la 
liquidació, els interessos de demora s’acreditaran a raó de la part de la liquidació anul·lada.

3.   no es practicaran liquidacions per interessos de demora quan el seu import sigui inferior a 10 €.

article 32.- Interessos de demora, període.

el còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia en què es va efectuar l’ingrés fins 
a la data en què es va fer la proposta tècnica de liquidació d’interessos.

article 33.- Interessos de demora, pagament.

el pagament efectiu es realitzarà, prèvia aprovació de la Junta de Govern, en el termini màxim d’un mes des de la proposta 
tècnica de liquidació d’interessos de demora.

article 34.- Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats.

1.   Quan es declari l’ingrés indegut pel concepte de recàrrec de constrenyiment, bé perquè s’ha anul·lat la liquidació de la 
quota, bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, es liquidaran interessos de demora sobre la quantia a retornar.

2.   Quan es declari improcedent la liquidació per recàrrec provincial sobre l’Iae i s’hagi de procedir a la seva devolució, 
es liquidaran interessos de demora sobre l’import a retornar. La devolució la realitzarà l’ajuntament per compte de la 
Diputació, conseqüentment el seu import serà compensat en la primera liquidació d’ingressos que s’hagi de transferir.

article 35.- reembossament d’altres ingressos.

1.   no es liquidaran interessos de demora en els següents casos: 
a)   Devolucions parcials de la quota ingressada quan l’interessat hagi acreditat  posteriorment que procedeix el prorrateig.
b)   Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan s’hagi ingressat la quota.
c)   altres reembossaments sobre ingressos indeguts.
2.   en els supòsits d’autoliquidacions ingressades per import excessiu, es tramitarà d’ofici la devolució procedent, elevant 

prèviament l’autoliquidació a liquidació provisional o definitiva segons escaigui.

article 36.- reintegrament del cost de les garanties.

1.   els expedients de devolució del cost de les garanties dipositades per a suspendre un procediment mentre es trobi pendent 
de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat.

2.   Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè pugui resoldre adequadament aquestes sol·licituds, així 
com per efectuar, en el seu cas, la devolució que correspongui, seran els següents:
a)   nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d’identificació fiscal i domicili de 

l’interessat.
b)   resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o parcialment l’acte administratiu 

impugnat del qual l’execució es va suspendre, així com certificació acreditativa de la fermesa d’aquesta.
c)   Import al qual ascendeix el cost de les garanties de les quals la devolució se sol·licita, i s’adjuntaran com a documents 

acreditatius en el supòsit dels avals atorgats per entitats de dipòsits o societats de garantia recíproca, certificació de 
l’entitat avalista de les comissions efectivament percebudes per formalització i manteniment de l’aval.



Pàg.	209

Administració	Local Ajuntaments

Núm.	248	–	30	de	desembre	de	2011

d)   Declaració expressa del mitjà escollit per el qual hagi d’efectuar-se la devolució, i es podrà optar per:
•   Transferència bancària, indicant el número de codi de compte, i les dades identificatives de l’entitat de crèdit o bancària.
•   Compensació en els termes previstos al reglament General de recaptació.

3.   Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades esmentades o no s’adjuntés la documentació necessària, es requerirà l’interessat 
per la seva subsanació, dins el termini de deu dies.

4.   Quan la proposta de resolució estableixi una quantia diferent a la sol·licitada per l’interessat, se li haurà de concedir 
audiència.

5.   L’expedient tramitat serà sotmès a resolució de la Junta de Govern.

SuBSeCCIÓ II – GeSTIÓ De CrÈDITS nO TrIBuTarIS

CaPÍTOL I. PreuS PÚBLICS.

article 37.- Concepte.

Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats administratives de competència municipal quan es donin les següents circumstàncies:
a)   Que la recepció del servei sigui voluntari per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible per a la seva vida privada o 

social.
b)   Que el servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de l’ajuntament.

article 38.- Fixació de preus públics.

1.   L'establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació en la forma legalment establerta. no 
obstant això, en el cas que sigui necessari aplicar preus públics no previstos o modificar els existents per circumstàncies 
sobrevingudes, es delega en la Junta de Govern Local la facultat d’establir o modificar aquests, amb el següent procediment:
a)   Proposta de l’àrea gestora relativa a l’establiment o modificació del preu públic, acompanyada de la corresponent 

memòria econòmico-financera justificativa.
b)   Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda.
c)   Informe de la Intervenció municipal.
d)   acord exprés de la Junta de Govern.
e)   Publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província indicant que contra l’acord pres es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació, o qualsevol altre 
que es consideri convenient i exposició en el tauler d’anuncis de l’ajuntament.

2.   els preus públics aprovats o les seves modificacions regiran a partir de la data de la publicació en el BOP citada a l’apartat 
e) immediatament anterior.

3.   La Junta de Govern Local, a proposta de l’àrea corresponent i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, podrà atorgar ajuts amb càrrec al pressupost municipal que cobreixin de forma total o parcial les tarifes dels 
preus públics.

article 39.- De venciment periòdic. 

1.   els preus públics de venciment periòdic es gestionaran a partir de la matrícula de contribuents, formada en base a les 
dades declarades per aquests en el moment de sol·licitar la prestació del servei, o realització d’activitats que els afectin o 
interessin.

2.   Les modificacions en les quotes que responguin a variació de les tarifes contingudes en la respectiva Ordenança no 
precisaran de notificació individualitzada.

3.   en el moment d’alta s’informarà l’obligat de les dates de pagament, règim de declaració de variació i altres circumstàncies 
que siguin precises de conèixer per al correcte compliment de les seves obligacions posteriors.

article 40.- De venciment no periòdic.

1.   Haurà de practicar-se liquidació individualitzada en els següents supòsits:
a)   Quan se sol·liciti un servei de la competència local que tingui caràcter de singular.
b)   La primera liquidació que es practica corresponent a l’alta en una matrícula d’obligats al pagament per la prestació de 

serveis que tindrà caràcter continu.
2.   en el supòsit de l’anterior apartat 1.b, una vegada notificada l’alta en el registre de contribuents, les successives liquidacions 

es notificaran i exaccionaran, com a deutes de venciment periòdic en la forma regulada a l’article anterior.
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article 41.- Pagament 

1.   L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé 
l’ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.

2.   el període de pagament voluntari serà el que, en cada cas, estableixi l’Ordenança, que figurarà indicat en el document de 
pagament.

3.   el període executiu i el procediment administratiu de constrenyiment s’iniciaran per a les liquidacions prèviament 
notificades en forma col·lectiva o individual, no ingressades al seu venciment, el dia següent al venciment del termini 
d’ingrés en període voluntari.

4.   L’inici del període executiu comporta el meritament del recàrrec corresponent i dels interessos legals, computats des del 
dia següent al de la finalització del període de pagament voluntari fins la data d’ingrés.

5.   Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà 
la devolució de l’import corresponent.

6.   en cas que el sol·licitant de qualsevol dels serveis o realització d’activitats de competència local desisteixi expressament 
de la seva sol·licitud: 

6.a.  Quan es tracti d’activitats periòdiques, que per formalitzar la inscripció s’hagi, prèviament portat a terme un període de 
preinscripció i el desistiment es formuli abans de l’inici de la prestació efectiva del servei/activitat objecte de pagament 
i la plaça anul·lada no es cobreixi per una altra persona, l’import de la quota que caldrà satisfer serà del 80 % de la que 
pertocaria d’haver-se fet ús del servei i/o activitat. 
en cas que la plaça sigui coberta serà d’aplicació la taxa establerta a l’ordenança fiscal núm. 310.00 article 5, epígraf 3.6 i 
es procedirà a la devolució total de l’import del preu públic.
6.b. Quan es tracti d’activitats periòdiques, que per formalitzar la inscripció no s’hagi  prèviament portat a terme un 
període de preinscripció, el desistiment serà efectiu a partir del més següent a la data de comunicació de la baixa i per tant, 
la quota es deixarà de cobrar a partir d’aquest mes.
6.c. Quan  es tracti d’activitats esporàdiques i la plaça anul·lada no es cobreixi per una altra persona i/o l’ajuntament 
hagi d’assumir el cost, l’import de la quota que caldrà satisfer serà del 100 % al de la quota establerta. en cas que la plaça 
sigui coberta i l’ajuntament no hagi d’assumir cap despesa per l’activitat, serà d’aplicació únicament la taxa establerta a 
l’ordenança fiscal núm. 310.00.

CaPÍTOL II - MuLTeS De CIrCuLaCIÓ

article 42.- Denúncies 

en els procediments iniciats a conseqüència de presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària (rDL 339/1990, de 2 de març modificat per la Llei 18/2009, de 23 de novembre) i els seus 
reglaments de desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el quadre de infraccions i 
sancions establert a la Llei 17/2005, de 19 de juliol, que regula el permís i la llicència de conducció per punts i modifica la Llei 
de seguretat viària, i l’adaptació aprovada per l’ajuntament.

article 43.-Tipus de procediments 

1.  notificada la denúncia, el denunciat podrà en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a la notificació 
de la denúncia, realitzar el pagament voluntari de la multa amb una reducció del 50% o presentar escrit d’al·legacions 
davant l’ajuntament el qual constaran, a més de les dades d’identificació de la persona i del domicili per a notificacions, 
el número d’expedient o del butlletí de denúncia, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle denunciat i tot allò que 
cregui convenient per a la seva defensa, així com la proposició, si s’escau, de les proves oportunes.
Si efectua el pagament de la multa en les condicions indicades en el paràgraf anterior, continuarà el procediment sancionador 
abreujat i en el cas de no efectuar-se, el procediment sancionador ordinari. 

2.  el procedimient sancionador abreujat no sera d’aplicació a les infraccions previstes a l’artícle 65, apartats 5. h), j) i 6 de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en la seva redacció donada per la Llei 18/2009, de 23 de 
novembre (LTSV). 

article 44.- Procediment abreujat 

Si es produeix l’abonament de la sanció a l’acte, o en el termini dels vint dies naturals, comptats a partir del següent a la 
notificació de la denúncia, es tindrà per conclús el procediment sancionador, amb les següents conseqüències establertes a 
l’article 80 de LTSV:  
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a.   La reducció del 50% de l’import de la sanció de multa. 
b.   La renúncia a formular al·legacions. en cas que es formulin es consideraran no presentades. 
c.   La finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en que s’efectuï el pagament. 
d.   La finalització de la via administrativa, només es pot presentar recurs contenciós administratiu directament. 
e.   el termini per interposar el recurs contenciós administratiu s’iniciarà el dia següent a aquell en que s’hagi efectuat el 

pagament. 
f.   La fermesa de la sanció en via administrativa des del moment del pagament, produïnt  plens efectes des de el dia següent.  
g.   La sanció no computarà com antecedent en el registre de conductors i infractors, sempre que es tracti d’infraccions greus 

que no comportin pèrdua de punts.  

article 45.- Procediment ordinari

1.  Si en el termini de vint dies naturals comptats a partir del següent a la notificació de la denúncia, el denunciat no hagués 
fet efectiu l’import de la multa amb la reducció prevista a l’article anterior i no estigués conforme amb la denúncia, podrà 
formular davant l’òrgan instructor de l’ajuntament les al·legacions que consideri convenient així com, si s’escau, la 
proposició de proves que consideri oportunes. 

2.  Si l’interessat no formula al·legacions ni abona l’import amb reducció, la denúncia tindrà l’efecte d’acte resolutori del 
procediment sancionador, la sanció guanyarà fermesa administrativa i es podrà executar des de el dia següent al transcurs 
del termini de trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia, sempre que es tracti d’infraccions lleus, infraccions 
greus que no comportin pèrdua de punts, i infraccions greus i molt greus notificades a l’acte de la denúncia. 

Vençut el termini de quinze dies naturals següents a la fermesa de la sanció sense que s’hagi satisfet la multa, la seva exacció 
es portarà a terme pel procediment de constrenyiment. 
 
article 46. resolució sancionadora. 

1.  L’òrgan municipal competent dictarà la resolució sancionadora que correspongui, atenent als terminis que, sobre prescripció 
d’accions i caducitat dels procediments, preveuen les normes sectorials d’aplicació.

2.  Contra les sancions imposades, es podrà formular recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ostenti la potestat 
sancionadora, el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació. 

el recurs s’entendrà desestimat quan hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense que s’hagi notificat resolució 
expressa.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit (s'entendrà desestimat si no és resolt i notificat 
en el termini d'un mes des de la seva interposició) es podrà  interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de 
la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de 
l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

La resolució sancionadora posa fi a la via administrativa i la sanció podrà executar-se des de el dia següent a la seva 
notificació o en el seu cas, transcorregut el termini indicat a l’últim apartat de l’article 81 de la LTSV.  
La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la de la sanció. en el cas que el recurrent 
sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud 
sense que s’hagi resolt.

3.  no es tindran en compte en la resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent quan, havent pogut 
aportar-los en el tràmit d’al·legacions no ho hagi fet. 

article 47.- Prescripció 

D’acord amb l’article 92 de la Llei de seguretat viària, les sancions, una vegada que adquireixen fermesa, de caràcter pecuniari, 
prescriuen als quatre anys i la resta a l’any. 
el còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de l’administració per exigir el pagament de les sancions de 
caràcter pecuniari es regiran pel que disposa la Llei general tributària.

CaPÍTOL III. aLTreS CrÈDITS.

article 48.- altres crèdits no tributaris.

1.   L’ajuntament és titular d’altres crèdits de dret públic, per a la realització dels quals es dicten algunes regles en el present 
capítol.

2.   Per al cobrament d’aquestes quantitats, l’ajuntament ostenta les prerrogatives establertes legalment i podrà aplicar el 
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procediment recaptatori fixat al reglament General de recaptació; tot això, en virtut del previst a l’article 2.2 del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel reial Decret Legislatiu 2/2004, en relació amb l’article 10 de la Llei 
General Pressupostària.

article 49.- Ingressos per actuacions urbanístiques.

1.   els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística pel sistema de cooperació estan obligats a sufragar els 
costos d’urbanització, als efectes dels quals l’ajuntament liquidarà quotes d’urbanització, que en el cas de no ser pagades 
en període voluntari s’exigiran per la via de constrenyiment, segons preveu l’article 65 del reglament de gestió urbanística.

2.   Quan l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la Junta de Compensació serà directament 
responsable davant l’ajuntament de la realització de les obres d’urbanització.
Les quantitats pendents de pagament a la Junta de Compensació pels seus membres, seran exigibles en via de 
constrenyiment per l’ajuntament si existeix petició de la Junta.

3.   Si el propietari del terreny, a qui s’han liquidat quotes d’urbanització, renuncia al seu bé, a favor de la comunitat, s’acceptarà 
el pagament en espècie.

4.   Si s’haguessin constituït entitats de conservació urbanística, l’ajuntament, en la seva condició de titular dels terrenys 
de domini públic, exigirà, per la via de constrenyiment, les quotes que s’acreditin a favor de l’entitat de conservació, a 
sol·licitud d’aquesta.

L’import de la recaptació es lliurarà a l’entitat encarregada de la conservació, de conformitat amb el que preveu l’article 70 
del reglament de Gestió urbanística.

article 50.- responsabilitats de particulars.

1.   L’adjudicatari per a la realització d’obres, serveis o subministraments municipals que ocasioni danys i perjudicis amb 
motiu de la seva prestació o bé per la demora en la seva conclusió, vindrà obligat a indemnitzar l’ajuntament.

2.   L’import de tal indemnització es retraurà de la fiança definitiva que hagués constituït el contractista, i, si aquesta no abastés 
a cobrir la quantia de la responsabilitat, s’exaccionarà per la via de constrenyiment la suma no coberta.

3.   el particular que ocasioni danys en els béns o drets municipals d’ús o servei públics, vindrà obligat a la seva reparació.
Quan les circumstàncies del dany, o del bé afectat ho aconsellin, serà l’ajuntament qui procedeixi a l’execució de les obres 
de reparació, exigint a l’autor del dany l’import satisfet.

4.   Si el pagament no es realitza en període voluntari, s’exigirà en via de constrenyiment.

article 51.- reintegraments.

1.   Si l’ajuntament concedís una subvenció finalista, de què l’aplicació no ha estat correctament justificada, exigirà que 
s’acrediti el destí d’aquesta.

2.   Verificada la indeguda aplicació, total o parcial, es requerirà el reintegrament de la suma no destinada a la finalitat per 
a la qual es va concedir. Si aquest reintegrament no té lloc dins el termini que s’assenyali, podrà ser exigit en via de 
constrenyiment.

3.   en el supòsit de realització d’un pagament indegut, tan punt sigui coneguda tal situació per la Intervenció, es requerirà el 
perceptor per a que reintegri el seu import en el terme que s’assenyali. Si s’incompleix aquesta obligació, el reintegrament 
s’exigirà en via de constrenyiment.

article 52.- execucions subsidiàries. 

L’ajuntament ostenta les prerrogatives establertes legalment i podrà aplicar el procediment recaptatori fixat al reglament 
general de recaptació i la via de constrenyiment per a rescabalar els costos de les execucions subsidiàries que hagi de realitzar. 

SeCCIÓ IV- reCaPTaCIÓ.

article 53.- règim legal i remissió normativa.

La recaptació municipal es regirà:
a)   Per la Llei general tributària i altres lleis de l’estat reguladores de la matèria.
b)   Pel vigent reglament general de recaptació. 
c)   Per les normes de cada tribut i altres ingressos de dret públic.
d)   Per la present ordenança general.
en defecte de disposició expressa, regirà el reglament General de recaptació.
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article 54.- Òrgans i Delegació de l’exercici.

1.   La gestió, inspecció i recaptació dels crèdits tributaris i altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà directament 
pel propi ajuntament o per un o varis ens delegats, previ  acord plenari vàlidament adoptat. 

2.   Correspon a la Intervenció i a la Tresoreria municipals dictar instruccions tècniques per dirigir, organitzar, coordinar, desenvolupar 
i complementar les funcions atribuïdes a les unitats de gestió, inspecció i recaptació del propi ajuntament o dels ens delegats.

3.   Les potestats, facultats i prerrogatives que corresponen a l’ajuntament en la seva condició d’administració Tributària en 
aquesta i la resta d’ordenances fiscals s’entenen referides a l’ens en qui l’ajuntament tingui delegada la gestió, recaptació 
i inspecció de tributs i altres exaccions de dret públic.  

article 55.- Funcions de la Junta de Govern.

Correspon a la Junta de Govern l’exercici de les funcions atribuïdes al delegat  de l’aeaT, en el reglament general de 
recaptació. 

article 56.- Funcions de l’interventor.

Correspondran a la Intervenció totes aquelles funcions que, segons el reglament de recaptació, corresponen a la Intervenció 
de la Delegació d’Hisenda.

article 57.- altres funcions.

1.   Qualsevol altra funció atribuïda a òrgans del Ministeri d’Hisenda distints dels esmentats anteriorment, correspondrà a 
l’ajuntament dins l’esfera de competències deduïda de la seva organització interna.

2.   en el supòsit de dubtosa atribució funcional, resoldrà l’alcalde a proposta de la Intervenció.

article 58.- Sistema de recaptació.

1.   La recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en període voluntari a través de les 
entitats col·laboradores que s’indicaran en el document remès al domicili del subjecte passiu. 

2.   en el cas de tributs i preus públics periòdics, la comunicació es remetrà per correu ordinari, sense acusament de recepció, 
per no ser aquest preceptiu.

3.   en els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el corresponent registre, les quotes 
successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats en el calendari de cobrament, sense que pugui oposar-se a l’inici 
de la via de constrenyiment la no recepció de comunicació o document de pagament.

4.   el pagament dels deutes en període executiu podrà realitzar-se en entitat col·laboradora en les condicions i terminis 
determinats en el document que es remetrà al domicili del deutor.

article 59.- Domiciliació bancària.

1.   es potenciarà la domiciliació bancària, i s’impulsarà la campanya que divulgui els seus avantatges, així com l’atorgament 
d’incentius econòmics  o d’altres tipus  que incrementin la seva captació.

2.   Podrà establir-se el fraccionament en el pagament  dels tributs i preus públics d’exacció periòdica per a tots aquells 
contribuents que ho sol·licitin i que hagin autoritzat la corresponent domiciliació bancària abans de la finalització del 
termini que s’estableixi a l’efecte.

3.   en els supòsits de rebuts domiciliats, les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent 
càrrec bancari i la entitat financera haurà d’expedir i remetre el comprovant de càrrec al compte.

4.   Quan quedi acreditat que la domiciliació no hagués causat efecte per raons alienes al contribuent i s’hagués iniciat el període 
executiu d’un deute del qual la domiciliació havia estat ordenada, només s’exigirà el pagament de la quota inicialment 
liquidada, és a dir, el principal sense recàrrecs.

article 60.- Desenvolupament del cobrament en període voluntari.

amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores.
el termini d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, tant per tributs com per 
altres ingressos de dret públic, seran els determinats per l’ajuntament, en el calendari de cobrament, que serà publicat al BOP 
i exposat en el tauler d’anuncis municipal. en cap cas el termini per a pagar aquests crèdits serà inferior a dos mesos naturals.
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el termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions d’ingrés directe serà el que consti en la notificació 
dirigida al subjecte passiu, sense que pugui ser inferior al període establert a l’article 62 de la Llei General Tributària i que és 
el següent:
a)   Per als deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins el dia 20 del mes següent o si aquest 

fos inhàbil, l’immediat hàbil posterior.
b)   Per als deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes següent, o 

si aquest fos inhàbil, l’immediat hàbil posterior.
4.   Les quotes corresponents a declaracions necessàries perquè l’ajuntament pugui practicar la liquidació, o autoliquidacions, 

presentades fora del termini sense requeriment previ, s’incrementarà amb els següents recàrrecs:

Declaració després període voluntari recàrrecs
en el termini de 3 mesos 5%
entre 3 i 6 mesos 10%
entre 6 i 12 mesos 15%
Després de 12 mesos 20%

en les liquidacions presentades després de 12 mesos des de la finalització del termini establert per a la presentació,  a més 
del recàrrec anterior, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent a la finalització dels 12 
mesos posteriors a l’acabament del termini establert per la presentació, fins el moment en que l’autoliquidació o declaració 
s’hagi presentat.
5.   en els supòsits d’autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés, en el moment de presentar l’autoliquidació 

extemporània, a més dels recàrrecs previstos al punt anterior, exigirà el recàrrec de constrenyiment.
6.   els deutes per conceptes diferents als regulats als punts anteriors, hauran de pagar-se en els terminis que determinin les 

normes d’acord amb les quals s’exigeixin aquests. en el cas que no es determinés el termini, s’aplicarà el que disposa 
aquest article.

7.   els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en via de constrenyiment, que es computaran com a pagaments 
les quantitats satisfetes fora de termini, en el seu cas.

Perquè el deute en període voluntari quedi extingit, ha de ser pagat en la seva totalitat.
8.    L’import dels recàrrecs establerts a l’apartat 4rt anterior es reduirà en un 25 per cent sempre que es realitzi l’ingrés total 

de l’import restant del recàrrec en el termini de l’apartat 2n de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, en les següents condicions. el termini d’ingrés quedarà obert amb la notificació de la liquidació de l’esmentat 
recàrrec.

La reducció es practicarà únicament:
a)   en el supòsit d’autoliquidacions extemporànies si s’ha realitzat l’ingrés total de l’import del deute resultant  en el moment 

de la seva presentació
b)   en el supòsit de liquidacions practicades per l’administració si s’ha realitzat l’ingrés total de l’import del deute resultant 

en el termini de l’apartat segon de l’article 62 de la Llei 58/2003
c)   en el supòsit d’acords d’ajornament o fraccionament si es donen totes i cadascuna  de les següents condicions:   
1.   Si es realitza l’ingrés en el termini o terminis fixats.
2.   Si  s’ha constituït garantia  d’aval o certificat de caució
3.   Si l’obligat al pagament  hagués sol·licitat l’ajornament o fraccionament al temps de presentar l’autoliquidació extemporània 

o amb anterioritat a la finalització del termini de  apartat segon  de l’article 62 de la Llei 58/2003, obert amb la notificació 
de la liquidació resultant de la declaració extemporània.

Si l’obligat al pagament no realitza  els ingressos en els períodes esmentats anteriorment, inclosos els corresponents als acords 
d’ajornament o fraccionament, l’ajuntament exigirà que ingressi l’import de la reducció que se li hagi practicat anteriorment 
sense més requisit que la notificació a l’interessat.

article 61.- Deure de col·laborar amb l’administració.

1.   Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l’administració Tributària les dades i 
antecedents necessaris per al cobrament de les quantitats que com a ingressos de dret públic aquella hagi de percebre.

2.   en particular, les persones o entitats dipositàries de diner en efectiu o en comptes, valors i altres béns de deutors a 
l’administració municipal en període executiu, estan obligats a informar als òrgans de recaptació i a complir els 
requeriments que, en exercici de les funcions legals, s’efectuïn.

3.   Tot obligat al pagament d’un deute haurà de manifestar, quan se’l  requereixi, béns i drets del seu patrimoni en quantia 
suficient per a cobrir l’import del deute.

4.   L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest article, podrà originar la imposició de 
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sancions previstes en aquesta ordenança i a les normes legals d’aplicació 

article 62.- Òrgan competent per a ajornaments i fraccionaments.

1.   Serà competència de la Junta de Govern l’atorgament de fraccionament i ajornaments de deutes tributaris i altres ingressos 
de dret públic en període voluntari, quan siguin de quantia superior a 6.000,00 euros.

2.   Serà competència del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda, per delegació de la Junta de Govern, l’atorgament de 
fraccionaments i/o ajornaments dels deutes tributaris i altres ingressos de dret públic en període voluntari, fins a la quantia 
de 6.000,00 euros.

3.   Serà competència del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda, a proposta de la Tresoreria, l’atorgament de fraccionaments i/o 
ajornaments dels deutes tributaris i altres ingressos de dret públic en període executiu, abans del seu traspàs a l’ens delegat 
per l’ajuntament per a  gestió de la recaptació dels deutes en executiva, incloses multes.”

article 63- Concessió d’ajornament i/o fraccionament.

1.   La sol·licitud es tramitarà mitjançant escrit adreçat l’alcalde o compareixença de l’obligat tributari.
2.   Seran requisits indispensables per a la concessió de l’ajornament i/o fraccionament trobar-se al corrent de pagament de 

les obligacions tributàries. 
3.   Quan la quantia superi els 18.000 € serà necessària la presentació, junt amb la sol·licitud de fraccionament/ajornament, 

de compromís d’entitat financera de formalitzar aval bancari que cobreixi l’import indicat a l’article 66.1 de la present 
ordenança o bé la constitució per part del sol.licitant de les garanties previstes a l’article 26.2 de la present Ordenança.

4.   Cas que la quantia sigui inferior als 18.000,00 € no serà necessària l’aportació de garantia ni de documentació complementària.
5.   Serà preceptiu per a la concessió de l’ajornament i/o fraccionament que el sol·licitant domiciliï el pagament d’aquest.
6.   excepte els supòsits que preveu l’apartat 7 següent, l’ajornament o fraccionament de deutes  es concedirà fins a un màxim 

d’1 any i, si escau, amb una quota última de major import.  Si el contribuent ha demostrat una regularitat en el pagament, 
la última quota es podrà ajornar i fraccionar amb el mateix sistema per anys successius, fins un màxim de 5 anys, 

7.   el termini inicial d’ajornament i fraccionament de deutes superiors a 1.500 euros podrà ser de 5 anys en els supòsits 
següents: 

•   Quan es tracti de contribucions especials.
•   Quan es tracti de l’impost s/l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, sempre que sigui a títol lucratiu per 

herència.
5.   Si es denega l’ajornament o fraccionament, es notificarà al sol·licitant que el deute s’haurà de pagar, junt amb els interessos 

meritats fins la data de la resolució, en els terminis establerts a l’article 60.3 d’aquesta ordenança.
6.   Si no hagués transcorregut el període reglamentari d’ingrés i el pagament es produeix dins d’aquest, no es liquidaran 

interessos de demora.
7.   Contra la resolució de denegació de l’ajornament o fraccionament de pagament, podrà interposar-se recurs de reposició 

davant la Junta de Govern o tinent d’alcalde d’Hisenda quan així procedeixi en el termini d’un mes comptat des del dia de 
la recepció d’aquesta notificació.

8.   Contra la denegació d’aquest recurs podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en les mateixes condicions que les 
recollides a l’article 22 d’aquesta ordenança..

article 64.- Còmput d’interessos per ajornament i fraccionament.

1.   Les quantitats de les quals s’ajorni o fraccioni el pagament, exclòs, en el seu cas, el recàrrec de constrenyiment, meritaran 
interessos de demora pel temps que duri l’ajornament i/o fraccionament i al tipus d’interès de demora o tipus d’interès 
legal fixats en la Llei de pressupostos generals de l’estat i segons es tracti de deutes tributaris o no tributaris.

2.   en l’aplicació del punt 1, es tindran en  compte aquestes regles:
a)   el temps de l’ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins la finalització del termini concedit.
b)   en el cas de fraccionament, es computaran interessos meritats per cada fracció des del venciment del període voluntari fins 

el venciment del termini concedit, i s’haurà de satisfer junt amb l’esmentat fraccionament.
3.   Si, quan arribés el venciment del deute ajornat o fraccionat, no es realitzés el pagament s’anul·larà la liquidació d’interessos 

de demora, corresponent als terminis vençuts i a aquells altres pendents de venciment.
4.   La liquidació d’interessos es practicarà en el moment d’efectuar el pagament, prenent com a base de càlcul el principal del 

deute.
5.   el tipus d’interès a aplicar serà el vigent al llarg del període.

article 65.- actuacions en el supòsit de falta de pagament en ajornaments i fraccionament.
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es procedirà d’acord amb l’establert a l’article 54 del vigent reglament general de recaptació.  

article 66.- Garanties de l’ajornament.

1.   La garantia cobrirà l’import del principal i dels interessos de demora, o interès legal en el supòsit previst en l’article 26 de 
la Llei General Tributària, que generi l’ajornament, més un 25 per cent de la suma d’ambdues partides.

2.   S’acceptaran com a garanties les previstes a l’article 26.2 de la present Ordenança.
3.   La garantia haurà d’aportar-se en el termini de trenta dies següents al de la notificació de l’acord de concessió. 

Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment 
el deute amb els seus interessos de demora i el recàrrec de constrenyiment, sempre que hagi conclòs el període 
reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de 
constrenyiment.

4.   Quan es concedeixi un ajornament sense prestació de garantia, podrà ordenar-se la retenció cautelar dels pagaments que 
l’ajuntament hagi d’efectuar al deutor.

5.   Quan en el procediment executiu, s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de valor 
suficient, a judici de la Tresoreria, es considerarà garantit el deute i no serà necessari aportar nova garantia.

article 67.- Compensació.

1.   Podran compensar-se els deutes a favor de l’ajuntament que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant voluntària com 
executiva, amb les obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.

2.   Quan la compensació afecti a deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el deutor.
3.   Quan els deutes es trobin en període executiu la compensació es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor.

article 68.- Compensació d’ofici de deutes d’entitats públiques.

1.  els deutes a favor de l’ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, organisme autònom, seguretat social o entitat de 
dret públic, de la qual l’activitat no es regeixi per l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut 
el termini d’ingrés en període voluntari.

2.  el procediment a seguir per a aplicar la compensació serà el següent:
a)   Comprovat per la unitat de recaptació que alguna de les entitats citades al punt anterior es deutora de l’ajuntament 

ho posarà en coneixement de la Tresoreria.
b)   Si la Tresoreria conegués de l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores, donarà trasllat de les seves actuacions, 

a fi que pugui ser redactada la proposta de compensació.
c)   adoptat l’acord que autoritzi la compensació, per part de la Tresoreria, es comunicarà a l’entitat deutora, procedint a la 

formalització d’aquella quan hagi transcorregut quinze dies sense reclamació del deutor.
3.   Si l’entitat deutora al·lega la insuficiència de crèdit pressupostari i la seva voluntat de tramitar un expedient de crèdit 

extraordinari o suplement de crèdit, en un termini no superior als tres mesos, se suspendrà la compensació fins que la 
modificació pressupostària sigui efectiva.

article 69.- Crèdits incobrables.

als efectes de declaració de crèdits incobrables i baixa en comptabilitat, el tècnic responsable documentarà degudament els 
expedients i formularà proposta que sotmetrà a conformitat de la Tresoreria i de la Intervenció. 

article 70.- Depuració abans d’iniciar cobrament en executiva.

en base als criteris d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, amb caràcter previ a la formulació de càrrecs per a cobrament 
en via executiva, es declararà crèdit incobrable amb baixa en comptabilitat els drets que es trobin en algú dels supòsits 
següents:
-   Quan no es disposi del nIF del subjecte passiu
-   Quan els deutes acumulats siguin inferiors a 20 euros

article 71.-  normes específiques per a multes i execució forçosa

L’alcaldia, dins el marc de les normes legals d’aplicació a la recaptació de drets i declaració de crèdits incobrables, per tal 
de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, podrà dictar 
normes complementàries per a regular les especificitats  pròpies de les matèries següents:
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a) infraccions de les normes policia i bon govern, vialitat, aparcament i circulació de vehicles
b) execució forçosa de bens i drets del deutor

SeCCIÓ V. InSPeCCIÓ De TrIBuTS.

article 72. – règim general de la inspecció fiscal municipal.

1.   el Servei d’inspecció tributària té encomanades les funcions de comprovar i investigar el compliment acurat de les 
obligacions tributàries que estableix el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, regularitzar 
la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions.

2.   D’acord amb el que preveuen els articles 12 i 13 del Text refós de les Hisendes Locals, la inspecció dels tributs aplicarà, 
si cal, el règim d’infraccions i sancions previst en la Llei General Tributària i les disposicions que  la desenvolupen. en 
tot cas, tindran caràcter supletori la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en especial la disposició addicional 5.ª, mentre no sigui directament aplicable, i les altres disposicions 
generals de dret administratiu.

article 73.- Personal inspector.

1.   Correspondrà a l’alcalde o tinent d’alcalde d’Hisenda, per delegació, la inspecció i la iniciativa sense altres limitacions que 
les determinades per la llei. Serà cap del servei l’interventor municipal a càrrec del qual estaran tots els treballs de direcció, 
organització i coordinació.

2.   els funcionaris de la Inspecció, en l’exercici de les funcions inspectores, seran considerats agents de l’autoritat, als efectes 
de la responsabilitat administrativa i penal de qui ofereixi resistència o cometi atemptat o desacatament contra ells, de fet 
o de paraula, en actes de servei o amb motiu d’aquest.

3.   Les autoritats, qualsevol que sigui la seva naturalesa, i qui en general exerceixi funcions públiques, hauran de donar als 
funcionaris i a la resta de personal de la Inspecció Local, a petició seva, el suport, concurs, auxili i protecció que els sigui necessari.

4.   L’alcaldia-Presidència proveirà el personal inspector d’un carnet o altre identificació que l’acrediti per al desenvolupament 
del seu lloc de treball.

5.   els treballadors públics adscrits a la Inspecció Local hauran de mantenir secret respecte als casos que coneguin per raó del 
seu càrrec, i actuar amb la màxima cortesia i consideració respecte als interessats i al públic en general.

article 74.- Classes d’actuacions.

Les actuacions inspectores podran ésser:
a)   De comprovació i investigació.
b)   D’obtenció d’informació.
c)   De valoració.
d)   D’informe i assessorament.

article 75.- Lloc i temps de les actuacions.

1.   Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se:
a)   al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal o en el del representant que hagi designat.
b)   On es realitzin totalment o parcial les activitats gravades.
c)   On existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable.
d)   a les oficines de l’ajuntament quan els elements sobre els quals s’hagin de realitzar les actuacions hi puguin ser examinats.
2.   La inspecció determinarà en cada cas el lloc on s’hagin de desenvolupar les seves actuacions, i ho farà constar a la 

comunicació corresponent.
3.   el temps de les actuacions es determinarà pel que disposen les normes legals d’aplicació en cada moment.

article 76.- Inici i desenvolupament de les actuacions inspectores.

1.   el procediment d’inspecció s’iniciarà:
a)   D’ofici.
b)   a petició de l’obligat tributari, en els termes establerts a l’article 149 de la Llei 58/2003, quan en el decurs d’una comprovació 

de caràcter parcial se sol.liciti que aquesta sigui general.
1.   els contribuents tenen dret a ser informats, a l’inici de les actuacions de comprovació i investigació portades a terme per la 

Inspecció del Tributs, en relació a la naturalesa i l’abast d’aquestes, així com dels seus drets i obligacions en el seu decurs.
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2.   Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació tributària i període comprovat, 
o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements d’aquesta obligació. en aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb 
una liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment.

3.   Tot contribuent que estigui sent objecte d’una actuació de comprovació i investigació de caràcter parcial, portat a terme per 
la Inspecció dels Tributs, podrà sol·licitar a l’administració tributària que l’esmentada comprovació tingui caràcter general 
respecte al tribut i exercici afectats per l’actuació, sense que aquesta sol·licitud interrompi les actuacions en curs.

4.   el contribuent haurà d’efectuar la sol·licitud en un termini de quinze dies des que es produeixi la notificació de l’inici de 
les actuacions inspectores de caràcter parcial.

5.   L’administració tributària haurà d’iniciar la comprovació de caràcter general en el termini de sis mesos des de la sol·licitud.

article 77.- Termini.

1.   Les actuacions de comprovació i investigació i les de liquidació portades a terme per la Inspecció dels Tributs hauran de 
concloure en el termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data de notificació al contribuent de l’inici d’aquestes. 
no obstant, podrà ampliar-se aquest termini, amb l’abast i els requisits que reglamentàriament es determinin, per uns 
altres dotze mesos, quan en les actuacions concorri alguna de les següents circumstàncies:

a)   Que es tracti d’actuacions que revesteixin especial complexitat. en particular, s’entendrà que concorre aquesta circumstància 
en funció del volum d’operacions de la persona o entitat, la dispersió geogràfica de les seves activitats o la seva tributació 
com a grups consolidats, o en règim de transparència fiscal internacional.

b)   Quan en el transcurs d’aquestes es descobreixi que el contribuent ha ocultat a l’administració tributària alguna de les 
activitats, empresarials o professionals, que realitzi.

2.   als efectes del termini previst en l’apartat anterior, no es computaran les dilacions imputables al contribuent, ni els períodes 
d’interrupció justificada que s’especifiquin reglamentàriament.

     La interrupció injustificada durant sis mesos de les actuacions inspectores, produïdes per causes no imputables a l’obligat 
tributari o l’incompliment del termini a que fa referència l’apartat 1, determinarà que no es consideri interrompuda la 
prescripció com a conseqüència de d’aquestes  actuacions.
3. als efectes dels apartats anteriors, s’entendrà que les actuacions de comprovació i investigació i les de liquidació conclouen 
en la data en què es dicti l’acte administratiu que resulti de les esmentades actuacions.

article 78.- actes d’inspecció.

1.   Són actes aquells documents que estén la Inspecció dels Tributs amb la finalitat de recollir els resultats de les seves 
actuacions de comprovació i investigació, proposant, en tot cas, la regularització que estimi procedent de la situació 
tributària del subjecte passiu, en concepte de quota, recàrrecs i interessos de demora o bé declarant correcta aquesta. Les 
actes són documents directament preparatoris de les liquidacions tributàries derivades de les actuacions inspectores de 
comprovació i investigació, incorporant una proposta d’aquestes liquidacions.

2.    Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari o el seu representant es 
neguen a rebre o subscriure l’acta, aquesta es tramitarà pel procediment establert per a les de disconformitat.

3.   Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i efectes que estableixen les normes 
legals d’aplicació en cada moment.

4.   Les actes i diligències esteses per la Inspecció dels tributs tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que 
motiven la seva formalització, excepte que s’acrediti el contrari.

            
  SeCCIÓ VI. rÈGIM SanCIOnaDOr

article 79. - Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries

1.   en matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei general tributària i en les 
disposicions que la desenvolupin i complementin, especialment el rD 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament General del règim Sancionador Tributari.

2.   Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a l’apartat 4 de l’article 35 de la 
Llei general tributària que realitzin les accions o omissions tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que 
l’administració hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre 
més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. Qualsevol subjecte infractor 
tindrà la consideració de deutor principal.

3.   els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció tributària quan hagin estat 
realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió 
col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva 
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actuació als criteris manifestats per l’administració tributària competent en publicacions, comunicacions i contestacions a 
consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial 
entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències tècniques dels 
programes informàtics facilitats per la pròpia administració tributària.

4.   no s’imposaran sancions per infraccions tributàries (excepte en la infracció de l’article 198 de la Llei General Tributària) a 
qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció 
tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i 
no minvarà les sancions que calgui imposar.

5.   en les infraccions classificades a l’article 198 de la Llei General Tributària, s’aplicarà una sanció que serà la meitat dels 
límits mínim i màxim dels previstos a l’apartat 1 del mateix article.

6.   Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Sí es trametran però, als 
successors de les societats i entitats dissoltes, en els termes establerts en l’art 40 de la Llei general tributària.

7.   el nou règim sancionador que ha instaurat la Llei general tributària ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses 
abans de la seva entrada en vigor, sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que encara no sigui ferma la 
sanció que se li ha imposat.

article 80. - Infraccions i sancions tributàries

1.   Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguin 
tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei.

2.   Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li correspon una multa 
proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas s’escaigui, d’acord amb els articles 191 a 
206 de la Llei General Tributària.

3.   S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’administració tributària local quan no es presentin declaracions, s’hi incloguin 
fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, 
productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del 
deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10 per cent.

4.   es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres registres obligatoris, l’ús de 
factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o entitats interposades.

5.   Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, amb multa fixa o proporcional 
i, si cal, amb sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donin els supòsits establerts en l’article 186 de la Llei 
general tributària.

6.   Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits en l’article 187 de la Llei 
general tributària, si en resulten aplicables:
a)   Comissió repetida d’infraccions tributàries.
b)   Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
c)   Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
d)   acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no interposa recurs de reposició 

o reclamació econòmica-administrativa contra la liquidació resultant o signa un acta amb acord o de conformitat en un 
procediment d’inspecció.

els criteris de graduació són aplicables simultàniament.
7.   La reducció per conformitat, que serà d’un 50 per cent en les actes amb acord i d’un 30 per cent en els supòsits de 

conformitat, només serà aplicable quan la infracció consisteixi en:
a)   Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b)   Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris per practicar 

liquidacions.
c)   Obtenir indegudament devolucions.
d)   Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e)   Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.
aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs contenciós administratiu 
contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris 
derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.

8.   a més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà en un 25 per cent si s’ingressa 
l’import restant en període voluntari sense sol·licitar ajornament o fraccionament i no s’interposa recurs o reclamació contra 
la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.

9.   La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut cometre. També s’extingeix si 
s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que 
es van cometre les infraccions corresponents.
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aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’administració tributària de què en tingui coneixement 
l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se una sanció.

article 81. - Liquidació d’interessos de demora

1.   D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan acabi el termini de pagament 
en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació practicada per l’administració o de l’import d’una sanció sense 
que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense 
que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan 
s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució 
improcedent.

2.   L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. no obstant això, no s’exigiran 
interessos de demora des del moment que l’administració tributària incompleixi per causa imputable a ella mateixa els 
terminis fixats en la Llei general tributària per a resoldre l’assumpte de què es tracti fins que es dicti l’esmentada resolució 
o s’interposi recurs contra la resolució presumpta, ni tampoc pel temps que transcorri fins l’acabament del termini de 
pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o 
reclamació contra una sanció tributària.

3.   La inspecció dels tributs inclourà els interessos de demora en les propostes de liquidació consignades en les actes i en les 
liquidacions tributàries que practiqui.

article 82. - Procediment sancionador

1.   el procediment sancionador en matèria tributària local s’aplica tenint en compte les normes especials de la Llei general 
tributària sobre potestat sancionadora, les disposicions reglamentàries de desplegament d’aquesta normativa i les normes 
reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.

2.   el procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als d’aplicació dels tributs, llevat que es 
tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat expressament a la tramitació separada.

3.   el procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant notificació de l’acord de l’òrgan 
competent. no podrà incoar-se expedient sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte del 
procediment quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la 
liquidació o resolució derivada d’un procediment iniciat mitjançant declaració o d’un procediment de verificació de dades, 
comprovació o inspecció.

4.   el procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes especials sobre actuacions 
i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general tributària i les normes sobre la seva instrucció que 
estableix l’article 210 de l’esmentada llei.

5.   el procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en un termini de sis mesos 
comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la notificació de la resolució que calgui. Si s’ha ultrapassat 
aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou.

6.   L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, inspecció o recaptació, 
respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.

7.    L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’alcalde o l’òrgan en qui delegui.
8.   Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició davant de l’alcaldia, previ al contenciós 

administratiu. no obstant això, les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via administrativa.
9.   L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, llevat que s’hagi impugnat també 

el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix la 
seva execució fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir aquesta 
paralització de l’execució.

DISPOSICIOnS aDDICIOnaLS

Única- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació 
de normes posteriors.
els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes 
de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 DISPOSICIÓ FInaL
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Primera- en tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s’aplicarà la Llei General Tributària, el Text refós de les 
Hisendes Locals, el reglament General de recaptació i altres disposicions que les desenvolupin o complementin.
Segona- S'autoritza l’alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de 
la present ordenança.

Disposició final

 Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades definitivament per l’ajuntament en Ple en sessió 
celebrada el 22 de desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva 
modificació o derogació expressa.

2.2 IMPOSTOS

2.2.1 Ordenança Fiscal núm. 112.00 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

article 9è.- Tipus de gravamen i quota tributària.

es modifica l’apartat 2 com segueix: 
1.   La quota íntegra d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2.   el tipus de gravamen serà:
-   el  0,9488  per 100 quan es tracti de béns immobles urbans.
-   el  0,9500  per 100 quan es tracti de béns immobles rústics.
-   el 1,0536 per 100 quan es tracti de béns immobles de característiques especials. 

2.2.2 Ordenança Fiscal núm. 114.00 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

article 3r.- actes no subjectes.

es modifica l’apartat 6 com segueix: 
6. en la posterior transmissió dels esmentats terrenys ......... previstes en els apartats 4 i 5.

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa

2.2.3 Ordenança Fiscal núm. 130.00 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques

article 5è.- Successors i responsables

es modifica l’apartat 4 com segueix: 

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions ............els apartats 1, 2 i 3 del present article............

article 12è.- Període impositiu i acreditament

es modifica el 3r paràgraf de l’apartat 2 com segueix: 

no obstant allò disposat en els paràgrafs ............. regulats en el Capítol VIII del Títol VII del rDL 4/2004, de 5 de març, que 
va aprovar el text refós de la Llei d’impost de societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin presentat ............................... 

article 14è.- Declaracions i comunicacions dels subjectes passius

es modifica l’apartat 4 com segueix: 
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4.   els subjectes passius que no estan obligats a presentar alta en la matrícula de l’impost són aquells especificats als paràgrafs 
a), e), h) i i) de les exempcions assenyalades en l’annex de l’Ordenança general reguladora dels beneficis fiscals. 

es modifica l’apartat 6 com segueix: 

6.   en particular, els subjectes passius als que no resulti d’aplicació l’exempció prevista en els paràgrafs c) i d) de les exempcions 
assenyalades en l’annex de l’Ordenança general reguladora dels beneficis fiscals, hauran de comunicar a l’agència ............ 
en qüestió suposi la modificació de l’aplicació o no  de l’exempció prevista en els paràgrafs c) i d) esmentats anteriorment o 
una ...........

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de desembre de 
2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa

2.2.4 Ordenança Fiscal núm. 282.00 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

article 8è.- Tipus de gravamen i quota.

es modifica l’apartat 2 i queda redactat així: 

1.   La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposa ble el tipus de gravamen.
2.   el tipus de gravamen serà el 3,51 per 100. 

2.3 TaXeS

2.3.1 Ordenança Fiscal 310.00 reguladora de la taxa per serveis generals. 

S’afegeix els següents textos a l’apartat 3 epígraf segon de l’article 5 que queda redactat de la següent forma: 

article 5è.- Quota tributària. 

S’afegeix els següents textos a l’apartat 3 epígraf segon i un novè epígraf:
epígraf segon: documents expedits/estesos a oficines municipals 
1. Compareixença 
2. Fotocòpia ordinària 
 - Fotocòpia en blanc i negre a4 
 - Fotocòpia en blanc i negre a3 
  -Fotocòpia en color a4 
  -Fotocòpia en color a3 
  -Fotocòpia expedida per mitjans mecànics (màquina expenedora)   
 -Fotocòpia a doble cara en blanc i negre a4 
 -Fotocòpia a doble cara en blanc i negre a4 

[...]
 
epígraf novè: Inscripció i drets d’examen
     - Grup titulació a1 - a2
     - Grup titulació C1 - C2 i e

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
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desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa

2.3.2. Ordenança Fiscal núm. 310.03 reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua potable. 

article 6è.- Quota tributària 

es modifica el primer paràgraf quedant de la següent manera:
Les quotes es determinaran d’acord amb el quadre següent i les TauLeS a I B annexes i s’increm,entaran amb el tipus d’IVa 
vigent per a 2012: 

es proposa afegir el següents textos al final dels apartats 1.a i 1.b  que quedarien redactats com segueix: 
   

COnCePTeS QuOTeS
1. QuOTeS MenSuaLS FIXeS De SerVeI
1.a. Ús domèstic
1ª residència-consum permanent i regular: Tendeix a coincidir amb abonats  
empadronats al domicili de subministrament ....

2ª residència-consum esporàdic, irregular i/o turístic: Tendeix a coincidir amb abonats no empadronats al 
domicili de subministrament ....

el contribuent de la taxa i usuari del servei pot acreditar davant l’ajuntament la condició de primera o 
segona residència per qualsevol altre mitjà fefaent.
1.b. Ús comercial 
[...]  ....     
els establiments destinats a bars que disposin d’un servei de menú o menjars es 
considerarà que presten el servei de restaurant a aquests efectes i procedirà la 
classificació i tributació pel servei de restaurant.  

[...]

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa

2.3.3. Ordenança Fiscal núm. 311.01 reguladora de les taxes per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

article 1r.- Fonament, objecte i naturalesa.

Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27  i 57del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’empara del 
que disposa l’article 89 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquest 
ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal: de les autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, 
de les comunicacions prèvies i de les llicències d’obertura i d’ús previstes a les Lleis 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, Decret 179/1995, de 13 de juny pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats, i serveis dels 
ens locals de Catalunya i Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, 
que s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst en la citada Llei reguladora 
d’hisendes locals. 
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article 2n.- Fet imposable. 

1.   Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança: l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i les instal·lacions que es desenvolupin o realitzin 
en el terme municipal s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa 
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances 
municipals que reconeixen potestats d’intervenció a aquest ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels 
ciutadans i les empreses.

2.   Concretament, constitueix el fet imposable de les taxes la prestació dels serveis que s’especifiquen a continuació: 
a.   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 i les activitats d’alta incidència ambiental afectades pel Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual 
es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 
Catalunya.

b.   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 a l’annex II  i IV de la Llei 20/2009 i 
les activitats recreatives, d’espectacles, i de règim especial  i que estan sotmeses al règim de llicència d’establiment públic, 
d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost reglament dels espectacles públics i les activitats recreatives 
(rePar) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives (LePar).

c.   els serveis tècnics i administratius que comporten el lliurament de l’informe urbanístic que acrediti la compatibilitat de 
l’activitat amb el planejament urbanístic, d’acord amb l’article 60 de la Llei 20/2009 i informe municipal urbanístic segons 
l’article 33 del rePar.

d.   els serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds d’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació 
incloses a l’annex III de la Llei 20/2009, les  activitats recreatives de restauració d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 i 
sotmeses al règim de llicència d’establiment públic o al règim de comunicació prèvia, segons el seu aforament, les activitats 
religioses i de centres de culte, afectades pel la Llei 16/2009 i les activitats d’habitatges d’ús turístic, afectades pel Decret 
164/2010. 

e.   els serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds d’exercici de les activitats incloses a l’annex III.3, activitats 
innòcues no compreses dins la Llei 20/2009 amb una molt lleu o nul·la incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat 
de les persones que estan sotmeses al règim de comunicació prèvia del capítol IV del títol II secció II de l’ordenança 
d’activitats aprovada pel Ple de l’ajuntament del dia 27 de març de 2006.

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

g.   Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
−   Trasllat d’una activitat a un altre local.
−   Variació, modificació substancial o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat, encara que continuï el 

mateix titular.
−   Canvi de titularitat de llicència, cessió o traspàs de negoci que comportin nova tramitació municipal, sense variar l’activitat.
3.   als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions o instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense 

cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol activitat o ús, excepte el d’habitatge exclusiu.

article 3r.- Subjecte passius i responsables.

3.a. Subjectes passius 

1.   Són subjectes passius d’aquestes taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General tributària, que sol·licitin o que resultin 
beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització ambiental o llicències municipals.

2.   en el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius ho seran els titulars de l’activitat.
3.   en el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, o sense haver efectuat la pertinent 

comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat. 
4.   Quan una persona física o jurídica sigui titular de diversos locals separats, encara que desenvolupin una mateixa activitat, 

serà obliga tòria la llicència d’obertura per cada local o establiment.
a aquests efectes, es consideraran locals separats o independents els següents:
a.   aquells que ho estiguin per carrers, camins o parets contínues, sense pas entre ells.
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b.   els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes destinades a accés per al públic diferents per a 
cadascun, encara que existeixi comunicació interior entre ells.

c.   els diferents departaments o seccions d’un local que puguin ésser aïllats, i què exerceixin activitats diferents, encara que 
figuri un únic titular.

5.  Quan existeixin diferents titulars en un mateix local, amb independència de l’activitat que realitzin individualment, 
cadascun d’ells s’haurà de proveir de la corresponent llicència.
3.b. responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos locals de dret públic.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 
previstos a la Llei General Tributària.

article 4t.- acreditació. 

1.   es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de formular-se la sol·licitud de llicència, permís ambiental 
o d’efectuar-se la comunicació prèvia.

2.   Les sol·licituds de llicència ambiental s’hauran de formular abans de l’obertura i posada en funcionament dels establiments 
o instal·lacions de què es tracti. en el cas de l’exercici de les activitats en règim de comunicació es podran iniciar aquestes 
un cop efectuada la sol·licitud d’acord amb el punt 5 de l’article 52 de la Llei 20/2009. 

3.   Quan l’activitat es realitzi o la instal·lació s’utilitzi, sense haver-se efectuat la comunicació prèvia, sol·licitat la llicència 
ambiental o no s’hagi obtingut la llicència corresponent, la taxa es meritarà en el moment en què el Servei d’Inspecció 
Tributària municipal iniciï les actuacions tendents a la regularització de la situació tributària amb efectes de la data en 
què s’inicià o es realitzà l’exercici de l’activitat o s’utilitzà la instal·lació per part del subjecte passiu, sense perjudici de la 
incoació de l’expedient administratiu que iniciarà la intervenció municipal que correspongui.

4.   L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, en cap cas, per la resolució denegatòria de l’expedient 
sempre que s’hagi exercit l’activitat objecte de la sol·licitud, ni per la seva concessió  supeditada a condicions, ni per la 
renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada  resolt el procediment corresponent, ni per la caducitat, per causes 
imputables a l’interessat, de l’esmentat procediment.

5.   Per les qüestions no regulades en el present article s’aplicarà l’Ordenança general reguladora de les taxes municipals.

article 5è.- Quota tributària.

5.1. Sistema de càlcul general. 

La quota a liquidar serà la que resulti de la fórmula polinòmica que a continuació es detalla:

Quota = Q x K1 x K2 x K3 x K4
Quota = Q x K1 x K2 x K3 x K4
sempre que el seu import no sigui inferior a la quota mínima de 292,94 euros i la quota màxima abans d’aplicar K4, serà la 
següent:

COnCePTe TarIFa
–  activitats de l’annex III.3. activitats innòcues no compreses dins la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats (LPCaa) amb una molt lleu o nul·la incidència en el medi 
ambient, la salut i la seguretat de les persones que estan sotmeses al règim de comunicació prèvia del capítol 
IV del títol II secció II de l’ordenança d’activitats aprovada pel Ple de l’ajuntament del dia 27 de març de 
2006.

....

–  activitats de l’annex I (annexos I.1, I.2 i I.3) catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats (LPCaa). activitats amb una gran incidència en el medi ambient, la 
salut i la seguretat de les persones sotmeses al règim d’autorització ambiental i sota la regulació específica 
de l’òrgan ambiental competent de l’administració de la Generalitat

–  activitats d’alta incidència ambiental afectades pel Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen 
els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques 
a Catalunya.

....
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COnCePTe TarIFa
–  activitats recreatives de restauració d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost reglament dels 

espectacles públics i les activitats recreatives (rePar) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LePar) i sotmeses al règim de 
llicència d’establiment públic o al règim de comunicació prèvia, segons el seu aforament

–  activitats de l’annex III  catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats (LPCaa) : activitats amb una llei incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les 
persones que estan sotmeses al règim de comunicació prèvia. 

–  activitats religioses i de centres de culte, afectades pel la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, 
i el seu reglament, Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels 
centres de culte.

–  activitats d’habitatges d’ús turístic, afectades pel Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels 
habitatges d’ús turístic.

....

–  activitats de l’annex II i IV catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats (LPCaa)  activitats amb moderada incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de 
les persones. 

–  activitats recreatives, d’espectacles, i de règim especial  i que estan sotmeses al règim de llicència 
d’establiment públic, d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost reglament dels espectacles 
públics i les activitats recreatives (rePar) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LePar)

....

[...]
règim de comunicació prèvia i tramitació d’activitats innòcues recollides a l’annex III.3 de l’ordenança 
d’activitats aprovada pel Ple el dia 27 de març de 2006.  ....

resta de supòsits per canvis de titular recollits a les normatives sectorials d’activitats, d’espèctacles i altres 
disposicions o normatives vigents.   ....

On: 

Q = Taxa bàsica per tramitació de l’expedient d’activitats (sempre serà la màxima en el supòsit de que es realitzin vàries 
activitats en un mateix establiment a les quals s’hagi d’aplicar taxes bàsiques diferents).

Q2 = 777,13  euros  = Taxa bàsica per tramitació de l’expedient per a les següents activitats:

a.   activitats recollides a la secció 1a. de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques:
a.1 Les englobades a la divisió 8a. i 9a. (excepte les escoles de música i dansa)
a.2 Les activitats de construcció.
a.3 Les activitats recollides a la divisió 6a. de
−   Comerç al detall de tabac i articles de fumador.
−   Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics.
−   Comerç al detall de vehicles terrestres (excepte motos i bicicletes)
−   Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
−   Comerç al detall d’articles de joieria 
−   Comerç al detall de tot tipus d’articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels que realitzen l’activitat de 

comerç mixt o integrat en grans superfícies i de comerç al detall de tota classe d’articles en economats i cooperatives de consum.
−   Serveis d’allotjament en hotels i motels
 
b.   activitats de tipus mercantil, recollides a la secció 2a. de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques:
−   actuaris d’assegurances
−   agents corredors d’assegurances
−   agents o intermediaris en facilitar préstecs
−   administradors de la cartera de valors
−   altres professionals relacionats amb les activitats financeres i d’assegurances.

c.   Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil i d’ús comercial.
Q1 = 242,83 euros = Taxa bàsica per tramitació de l’expedient per a la resta d’activitats.
1.   K1 = corrector per grau de dificultat administrativa de l’expedient que vindrà determinat per la dificultat en el tràmit 

administratiu que comporti cada tipus d’expedient.
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K1.1 =      0,60   activitats de l’annex III.3. activitats innòcues no compreses dins la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats (LPCaa) amb una molt lleu o nul·la incidència en el medi ambient, la salut i 
la seguretat de les persones que estan sotmeses al règim de comunicació prèvia del capítol IV del títol II secció 
II de l’ordenança d’activitats aprovada pel Ple de l’ajuntament del dia 27 de març de 2006.

K1.2 =   1,75   activitats de l’annex I (annexos I.1, I.2 i I.3) catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCaa). activitats amb una gran incidència en el medi ambient, la salut i 
la seguretat de les persones sotmeses al règim d’autorització ambiental i sota la regulació específica de l’òrgan 
ambiental competent de l’administració de la Generalitat

activitats d’alta incidència ambiental afectades pel Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 
administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

K1.3 =          2,25   activitats recreatives de restauració d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost reglament dels 
espectacles públics i les activitats recreatives (rePar) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LePar) i sotmeses al règim de 
llicència d’establiment públic o al règim de comunicació prèvia, segons el seu aforament

activitats de l’annex III  catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(LPCaa) : activitats amb una llei incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones que estan sotmeses al 
règim de comunicació prèvia. 

activitats religioses i de centres de culte, afectades pel la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, i el seu reglament, 
Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

activitats d’habitatges d’ús turístic, afectades pel Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús 
turístic.

K1.4 =   2,5   activitats de l’annex II i IV catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (LPCaa)  activitats amb moderada incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones. 

activitats recreatives, d’espectacles, i de règim especial  i que estan sotmeses al règim de llicència d’establiment públic, d’acord amb 
l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost reglament dels espectacles públics i les activitats recreatives (rePar) de desplegament 
de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LePar)

1.   K2 = corrector per dimensió de l’establiment
La dimensió de l’establiment serà la que descriu com a superfície computable d’una activitat, el real Decret Legislatiu 
1175/1990, de 28 de setembre pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre activitats econòmiques. Si es 
realitzen vàries activitats pel titular en un mateix establiment i cadascuna té assignada una superfície específica, la computable 
a efectes d’aquesta taxa, serà la resultant de sumar totes elles.

K2.1 2,91 0 a 50 m2.
2,91 10
2,91 20
2,91 30
2,91 40
2,91 50

K2.2 3,74 50,1 a 100 m2.
K2.3 3,74 70

3,74 80
3,74 90
3,74 100

K2.3 4,42 100,1 a 150 m2.
4,42 120

K2.4 4,42 130
K2.5 4,42 140

4,42 150
K2.4 4,98 150,1 a 200 m2.

4,98 170
4,98 180
4,98 190

K2.6 4,98 200
K2.5 5,46 200,1 a 250 m2.

5,46 220
5,46 230
5,46 240
5,46 250

K2.6 5,87 250,1 a 300 m2.
K2.5 5,87 270
K2.5 5,87 280
K2.5 5,87 290
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K2.5 5,87 300
K2.7 6,23 300,1 a 350 m2.
K2.5 6,23 320
K2.5 6,23 330
K2.5 6,23 340
K2.5 6,23 350
K2.8 6,54 350,1 a 400 m2.
K2.5 6,54 370
K2.5 6,54 380
K2.5 6,54 390
K2.5 6,54 400
K2.9 6,81 400,1 a 450 m2.
K2.5 6,81 420
K2.5 6,81 430
K2.5 6,81 440
K2.5 6,81 450
K2.10 7,06 450,1 a 500 m2.
K2.5 7,06 470
K2.5 7,06 480
K2.5 7,06 490
K2.5 7,06 500
K2.11 7,37 500,1 a 600 m2.
K2.5 7,37 520
K2.5 7,37 530
K2.5 7,37 540
K2.5 7,37 550
K2.5 7,37 560
K2.5 7,37 570
K2.5 7,37 580
K2.5 7,37 590
K2.5 7,37 600
K2.12 7,73 600,1 a 700 m2.
K2.5 7,73 620
K2.5 7,73 630
K2.5 7,73 640
K2.5 7,73 650
K2.5 7,73 660
K2.5 7,73 670
K2.5 7,73 680
K2.5 7,73 690
K2.5 7,73 700
K2.13 8,02 700,1 a 800 m2.
K2.5 8,02 720
K2.5 8,02 730
K2.5 8,02 740
K2.5 8,02 750
K2.5 8,02 760
K2.5 8,02 770

K2.5 8,02 780
K2.5 8,02 790
K2.5 8,02 800
K2.14 8,27 800,1 a 900 m2.
K2.5 8,27 820
K2.5 8,27 830
K2.5 8,27 840
K2.5 8,27 850
K2.5 8,27 860
K2.5 8,27 870
K2.5 8,27 880
K2.5 8,27 890
K2.5 8,27 900
K2.15 8,49 900,1 a 1000 m2.
K2.5 8,49 920
K2.5 8,49 930
K2.5 8,49 940
K2.5 8,49 950
K2.5 8,49 960
K2.5 8,49 970
K2.5 8,49 980
K2.5 8,49 990
K2.5 8,49 1000
K2.16 8,67 1.000,1 a 1.100 m2.
K2.5 8,67 1020
K2.5 8,67 1030
K2.5 8,67 1040
K2.5 8,67 1050
K2.5 8,67 1060
K2.5 8,67 1070
K2.5 8,67 1080
K2.5 8,67 1090
K2.5 8,67 1100
K2.17 8,83 1.100,1 a 1.200 m2.
K2.5 8,83 1120
K2.5 8,83 1130
K2.5 8,83 1140
K2.5 8,83 1150
K2.5 8,83 1160
K2.5 8,83 1170
K2.5 8,83 1180
K2.5 8,83 1190
K2.5 8,83 1200
K2.18 8,97 1.200,1 a 1.300 m2.
K2.5 8,97 1220
K2.5 8,97 1230
K2.5 8,97 1240
K2.5 8,97 1250
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K2.5 8,97 1260
K2.5 8,97 1270
K2.5 8,97 1280
K2.5 8,97 1290
K2.5 8,97 1300
K2.19 9,10 1.300,1 a 1.400 m2.
K2.5 9,10 1320
K2.5 9,10 1330
K2.5 9,10 1340
K2.5 9,10 1350
K2.5 9,10 1360
K2.5 9,10 1370
K2.5 9,10 1380
K2.5 9,10 1390
K2.5 9,10 1400
K2.20 9,21 1.400,1 a 1.500 m2.
K2.5 9,21 1420
K2.5 9,21 1430
K2.5 9,21 1440
K2.5 9,21 1450
K2.5 9,21 1460
K2.5 9,21 1470
K2.5 9,21 1480
K2.5 9,21 1490
K2.5 9,21 1500
K2.21 9,31 1.500,1 a 1.600 m2.
K2.5 9,31 1520
K2.5 9,31 1530
K2.5 9,31 1540
K2.5 9,31 1550
K2.5 9,31 1560
K2.5 9,31 1570
K2.5 9,31 1580
K2.5 9,31 1590
K2.5 9,31 1600
K2.23 9,40 1.600,1 a 1700 m2.

9,40 1620
9,40 1630
9,40 1640
9,40 1650
9,40 1660
9,40 1670
9,40 1680
9,40 1690
9,40 1700

K2.24 9,48 1.700,1 a 1.800 m2.
K2.22 9,48 1720
K2.22 9,48 1730

K2.22 9,48 1740
K2.22 9,48 1750
K2.22 9,48 1760
K2.22 9,48 1770
K2.22 9,48 1780
K2.22 9,48 1790
K2.22 9,48 1800
K2.25 9,56 1.800,1 a 1.900 m2.
K2.22 9,56 1820
K2.22 9,56 1830
K2.22 9,56 1840
K2.22 9,56 1850
K2.22 9,56 1860
K2.22 9,56 1870
K2.22 9,56 1880
K2.22 9,56 1890
K2.22 9,56 1900
K2.26 9,63 1.900,1 a 2.000 m2.
K2.22 9,63 1920
K2.22 9,63 1930
K2.22 9,63 1940
K2.22 9,63 1950
K2.22 9,63 1960
K2.22 9,63 1970
K2.22 9,63 1980
K2.22 9,63 1990
K2.22 9,63 2000
K2.27 9,80 2.000,1 a 2.500 m2.
K2.22 9,80 2020
K2.22 9,80 2030
K2.22 9,80 2040
K2.22 9,80 2050
K2.22 9,80 2060
K2.22 9,80 2070
K2.22 9,80 2080
K2.22 9,80 2090
K2.22 9,80 2100
K2.22 9,80 2110
K2.22 9,80 2120
K2.22 9,80 2130
K2.22 9,80 2140
K2.22 9,80 2150
K2.22 9,80 2160
K2.22 9,80 2170
K2.22 9,80 2180
K2.22 9,80 2190
K2.22 9,80 2200
K2.22 9,80 2210
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K2.22 9,80 2220
K2.22 9,80 2230
K2.22 9,80 2240
K2.22 9,80 2250
K2.22 9,80 2260
K2.22 9,80 2270
K2.22 9,80 2280
K2.22 9,80 2290
K2.22 9,80 2300
K2.22 9,80 2310
K2.22 9,80 2320
K2.22 9,80 2330
K2.22 9,80 2340
K2.22 9,80 2350
K2.22 9,80 2360
K2.22 9,80 2370
K2.22 9,80 2380
K2.22 9,80 2390
K2.22 9,80 2400
K2.22 9,80 2410
K2.22 9,80 2420
K2.22 9,80 2430
K2.22 9,80 2440
K2.22 9,80 2450
K2.22 9,80 2460
K2.22 9,80 2470
K2.22 9,80 2480
K2.22 9,80 2490
K2.22 9,80 2500
K2.28 10,02 2.500,1 a 3.000 m2.
K2.22 10,02 2520
K2.22 10,02 2530
K2.22 10,02 2540
K2.22 10,02 2550
K2.22 10,02 2560
K2.22 10,02 2570
K2.22 10,02 2580
K2.22 10,02 2590
K2.22 10,02 2600
K2.22 10,02 2610

K2.22 10,02 2620
K2.22 10,02 2630
K2.22 10,02 2640
K2.22 10,02 2650
K2.22 10,02 2660
K2.22 10,02 2670
K2.22 10,02 2680
K2.22 10,02 2690
K2.22 10,02 2700
K2.22 10,02 2710
K2.22 10,02 2720
K2.22 10,02 2730
K2.22 10,02 2740
K2.22 10,02 2750
K2.22 10,02 2760
K2.22 10,02 2770
K2.22 10,02 2780
K2.22 10,02 2790
K2.22 10,02 2800
K2.22 10,02 2810
K2.22 10,02 2820
K2.22 10,02 2830
K2.22 10,02 2840
K2.22 10,02 2850
K2.22 10,02 2860
K2.22 10,02 2870
K2.22 10,02 2880
K2.22 10,02 2890
K2.22 10,02 2900
K2.22 10,02 2910
K2.22 10,02 2920
K2.22 10,02 2930
K2.22 10,02 2940
K2.22 10,02 2950
K2.22 10,02 2960
K2.22 10,02 2970
K2.22 10,02 2980
K2.22 10,02 2990
K2.22 10,02 3000
K2.29 10,15 Més de 3.000 m2.

K3 = corrector per situació de l’establiment, és el que es detalla segons la categoria de la via pública en la que s’ubica l’activitat 
o ús.

K3.1  1,66 Carrer 1a. Categoria
K3.2 1,33 Carrer 2a. Categoria
K3.3 1,00 Carrer 3a. Categoria
K3.4 0,66 Carrer 4a. Categoria
K3.5 0,66 altres emplaçaments
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als efectes previstos per a l’aplicació de l’escala d’aquests coeficients, s’atendrà a la relació i classificació de les vies públiques 
annexa a aquesta ordenança.

a les activitats o usos que estiguin situats en la confluència de varis carrers se’ls aplicarà el coeficient corresponent al carrer 
de major categoria.

K4 = corrector segons les circumstàncies i condicions previsibles del desenvolupament de l’activitat (per exemple en els casos 
d’activitats sotmeses a l’informe preceptiu de la Comissió Interdepartamental de jocs i espectacles de la secció de Jocs i espectacles 
de la Generalitat, afectades pel catàleg d’espectacles públics de desplegament de la Llei 10/1990 de 15 de juny -discoteques, bars 
musicals, màquines escurabutxaques, hotels, teatres, cines, restaurants amb un aforament de més de 150 persones. . .).,  serà d’1,5.

1.2.    Determinacions generals:

1. La quota a liquidar, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la forma que es detalla en els següents 
apartats:
a.   per l’inici de l’activitat o ús, canvi de l’activitat o ús o pel trasllat de local, la quota serà la que per l’activitat a desenvolupar 

resulti de l’aplicació del que s’estableix al punt 5.1 del present article
b.   per la revisió de la llicència, la quota a liquidar serà l’equivalent al 50% del que s’estableix al punt 5.1 del present article
c.    per l’ampliació de la superfície de l’activitat, la quota a liquidar serà el resultat de multiplicar el número de metres 

quadrats de l’ampliació per un preu/m2. que es calcularà de la següent forma:
Preu/m2. = O/m2.
On O, és la quota que correspon a l’obertura de l’establiment abans de l’ampliació.
m2, són els metres quadrats de l’activitat abans de l’ampliació.
en cap cas la quota per ampliació de superfície de l’activitat serà superior a la quota que correspondria a la llicència 
d’obertura per la superfície ampliada.
d. per controls periòdics d’activitats degudament legalitzades, la quota a liquidar serà un 20% del que com a primera 
instal·lació correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 5.1

e.   per les alteracions que es portin a terme a l’establiment i que comportin una nova verificació per part dels Serveis Tècnics 
Municipals:
e.1.quan es mantinguin l’activitat i la superfície, i quan es realitzin canvis substancials que no donin lloc a nova llicència, 
la quota serà el 40% del que correspongui com a primera instal·lació.
e.2.quan es mantingui l’activitat però es redueixi la superfície, la quota serà el 40% del que correspongui com a primera 
instal·lació.
e.3.quan es mantingui la superfície total, però s’addicioni alguna activitat a la original, la quota serà el 40% de la que 
correspongui com a primera instal.lació.

f.   pels canvis de titularitat: 
 f.1 Quan el canvi de titular no suposi cap modificació de les característiques de la llicència existent,

- règim de comunicació i tramitació d’activitats recollides a 
l’annex III.3 de l’ordenança d’activitats aprovada pel Ple el dia 27 de març de 2006 116,18
- resta de supòsits 232,35

f.2   Quan coincidint amb el canvi de titular existeixi modificació de les característiques de la primitiva llicència, la quota serà 
el 50% del que estableix el punt 5.1 del present article.

2.    en cas de desistiment o renúncia formulada pel sol·licitant amb anterioritat a la resolució de l’expedient i abans de l’inici 
real de l’activitat, les quotes a liquidar seran les que resultin de l’aplicació dels percentatges que tot seguit es detallen sobre 
el resultants dels punts anteriors i en funció de la fase en que es trobi l’expedient administratiu iniciat:
La determinació de la fase del procediment en que es troba l’expedient serà duta a terme pel tècnic competent del departament 
encarregat de la seva tramitació. 

Fase del procediment % aplicació
Fase d’iniciació/ordenació 10%
Fase d’instrucció 50%
Fase de finalització 80%

3.    La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal i que el seu termini sigui com a màxim de 
sis mesos, serà del 50% de la que resulti de l’aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 5.1 anterior.
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4.    La quota a liquidar pel lliurament del certificat / informe de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, és 
de 269,83 euros.

5.    La quota a liquidar pel lliurament del certificat / informe municipal ambiental i de prevenció d’incendis en el procediment 
d’autorització ambiental d’activitats classificades o de llur modificació substancial o revisió (annex I), és de 404,74 euros. 
( en Xavier Piqueras proposa multiplicar la quota prevista al punt 4 anterior pel factor 1,5, atesa la particularitat i la 
complexitat d’aquest tipus de certificat / informe)

6.    La quota a liquidar pel lliurament del certificat / informe urbanístic i ambiental per a l’obertura d’establiments d’activitats 
recreatives en règim especial, és de 404,74 euros. ( en Xavier Piqueras proposa multiplicar la quota prevista al punt 4 
anterior pel factor 1,5, atesa la particularitat i la complexitat d’aquest tipus de certificat / informe)

article 6è.-  Beneficis fiscals.

Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.

article 7è.- normes de gestió i recaptació.

7.1 Declaració
a.   Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència ambiental, presentaran, prèviament, en el registre General, la 

sol·licitud corresponent a la que adjuntaran la documentació que correspongui. així també s’haurà de procedir en els casos 
de comunicació prèvia o inici d’activitat innòcua.

b.   Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència es variés o ampliés l’activitat que es desenvolupa en l’establiment 
o bé s’ampliés el local previst inicialment, aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’administració municipal amb el 
mateix detall i el mateix abast que s’exigeix en la declaració prevista en el punt anterior.

7.2. Liquidació i ingrés. autoliquidació 
a.   La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
b.   el subjecte passiu haurà de practicar l’autoliquidació d’aquesta taxa en el moment de la sol·licitud de la llicència o la 

d’espectacles públics i d’altres activitats o en el moment en què efectuï la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat o sol·liciti 
la prestació del servei. a aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, es complimentarà 
també, l’imprès d’autoliquidació, que l’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud amb l’acreditació d’haver efectuat el 
pagament de la taxa.

c.   aquesta autoliquidació tindrà la consideració de provisional, fins el moment en què d’aquest ajuntament comprovi que 
l’autoliquidació s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de la taxa. en el supòsit que la 
liquidació provisional no coincideixi amb la definitiva deduïda per aquest ajuntament, es practicarà la complementària, 
que es notificarà a l’interessat amb expressió del termini d’ingrés i recursos procedents.

d.   L’ajuntament fa reserva especial de la facultat que li atorguen les lleis i els reglaments vigents de denegar o retirar els 
títols habilitants d’aquells establiments comercials o industrials que no tinguin les condicions que exigeixen la llei i les 
ordenances municipals vigents.

e.   Per tant, el document oficial de pagament de la taxa no prejutja ni altera l’aplicació i efectivitat de les normes expressades 
i per tant no pressuposa ni atorga la llicència o autorització sol·licitada, fins que aquest l’ajuntament no dicti la resolució 
que procedeixi sobre la llicència o permís ambiental sol·licitat per l’interessat. 

article 8è.- Infraccions i sancions tributàries.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança resultin procedents, 
es regiran per les normes contin gudes en l’Ordenança General de Gestió, recaptació i Inspecció dels ingressos municipals de 
dret públic, Llei General Tributària i demés disposicions d’aplicació.

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de desembre de 
2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

2.3.4. Ordenança Fiscal núm. 312.00 reguladora de les taxes per serveis urbanístics o per la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme.
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Proposta de l’Àrea d’urbanisme: 

a l’article 2 apartat 1 relatiu al fet imposable cal substituir l’article 179 per l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i adequar “l’anterior Llei 2002...” a la nova llei, quedant redactat 
com segueix: 

article 2n.- Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa:
1.Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per 
determinar si procedeix concedir la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui 
realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic, les ordenances municipals i a la 
normativa ambiental aplicable, conforme el que preveu l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local i l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
qual subjecta a llicència urbanística prèvia, entre d’altres, les actuacions següents:

a) Les parcel·lacions urbanístiques.
b) Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. en aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del 
nombre d’habitatges o d’establiments.
c) La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
d) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
e) La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions.
f) els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.
g) L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
h) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
i) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
j) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
k) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
l) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
m) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
n) La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic.
o) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
p) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.
q) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres 
de similars i la col·ocació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.
r) La constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan 
comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més 
elements susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. no 
cal la llicència si la llicència d’obres ja conté el nombre de departaments individuals susceptibles d’aprofitament independent.
s) Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.
2 no estan subjectes a la llicència urbanística les obres d’urbanització previstes en els plans i els projectes degudament 
aprovats, ni les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació.

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de desembre de 
2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

2.3.5 Ordenança Fiscal núm. 312.03 reguladora de la taxa de clavegueram.

article 5è.- Base imposable. 

- Constituirà la base imposable per a l’exacció de la taxa
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es substitueix el paràgraf amb la lletra c) per la lletra b), ja que no existia.

article 6è.- Quota tributària. 

es modifica l’apartat 1 com segueix:
1.  en el cas de tramitació de llicència per la presa ……….. en una quantitat fixa de 55,22 euros, per cada habitatge,………………….
es modifica l’apartat 3 com segueix:
3.   en el supòsit de l’apartat b) de l’article 5è, la quota ......................................

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de desembre de 
2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

2.3.6 Ordenança Fiscal núm. 313.02 reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.

article 6è.- Quota tributària. 

es modifica l’apartat 1 com segueix:
1.  La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l’apartat 2n següent:

es modifica el segon paràgraf de l’apartat 5.2 que quedaria redactat com segueix: 
   COnCePTeS QuOTeS

5.2 amb tall de carrer
en tots els supòsits d’aquest epígraf 5è serà preceptiva la prèvia autorització de la Policia Local ....

es proposa afegir l’apartat següent: 
Durant la Festa Major, les entitats locals que originin taxes derivades de l’ocupació de la via pública amb taules/cadires/estands 
o altres podran sol·licitar a l’ajuntament que es compensi la liquidació emesa amb la prestació d’activitats per valor equivalent 
al de les taxes. aquestes activitats (actuacions, concerts, espectacles o altres) s’inclouran dins el programa de la Festa Major.

Termini per fer la sol·licitud: 15 d’abril.
Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

2.3.7 Ordenança Fiscal núm. 313.04 reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública 
i terrenys de domini públic amb una finalitat lucrativa 

article 6è.- Quota tributària. 

es modifica l’apartat 4 com segueix:
4.  Les tarifes de l’apartat n) anterior corresponen únicament a la temporada d’estiu,..........

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de desembre de 
2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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2.3.8 Ordenança Fiscal núm. 313.05 reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i la reserva de via 
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 

article 2n.- Fet imposable. 

en aplicació de la doctrina legal fixada per la Sentència de 19 de desembre de 2007 del Tribunal Suprem sobre el dret de gual 
o entrada de vehicles a través de les voreres o marges del carrers, es proposa afegir el següent text i quedaria redactat en la 
forma següent:   

“1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles 
a través de les voreres o marges del carrer, amb independència que estiguin pavimentats al mateix o diferent nivell de cota 
de carrer, però clarament destinades en exclusiva aquestes voreres o marges a trànsit peatonal i la reserva de la via pública 
per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, especificat en les tarifes contingudes en 
l’article 6è d’aquesta Ordenança.  

També es proposa afegir un segon apartat que quedaria redactat en aquest sentit:   

article 7è.- acreditació. 

es proposa afegir el següents textos al segon i tercer paràgraf que quedarien redactats com segueix: 

“2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, abans d’iniciar l’ús comú especial caldrà sol·licitar la llicència de gual i 
dipositar la taxa mitjançant autoliquidació quan es presenti la sol·licitud per gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta 
Ordenança.

3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat la llicència, el meritament de la taxa tindrà 
lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament que posarà de manifest la inspecció tributària i comportarà sanció 
tributària per infracció greu. ”  

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de desembre de 
2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

2.3.9 Ordenança Fiscal núm. 313.06 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals.
 article 6è.- Quota tributària.

S’afegeix un 3er apartat que queda redactat així: 

[...]

3. Tarifa C (zonificació i horaris segons acord Junta de Govern)
1 hora (estada mínima) 
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores

anuL·LaCIÓ De DenÚnCIeS

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
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desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

2.4 PreuS PÚBLICS

nOTa: Queda facultada la JGL, previ dictamen favorable per majoria absoluta de la CIH, per establir preus públics i modificar 
les ordenances dels vigents.

2.4.1 Ordenança Fiscal núm. 340.01 reguladora del preu públic pels serveis relacionats amb l’educació de la infància. 

 article 4t.- Quantia.

es modifica l’apartat 2 que queda redactat així: 
- Matrícula (per nen i curs)
 - Quota mensual (per nen) 11 mesos de 9h a 12h i de 15h a 17h30
 - Quota mensual (per nen) més de 6 hores
 - Hora acollida, al mes, de 8h a 9h o de 12h  a 13h ( Ca l’aguido)
- Hora acollida esporàdic
 - Servei de menjador habitual / dia
 - Servei de menjador esporàdic / dia
- Material escolar per trimestre
[nOTa: Pendent d’elaborar manual de bonificacions, ajuts, beques...]

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de desembre de 
2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
2.4.2 Ordenança Fiscal núm. 340.02 reguladora del preu públic pel servei de recollida, tractament i eliminació dels residus 
comercials. 

article 7è.- Quota tributària.

es proposa modificar el quart paràgraf de la lletra r) de l’apartat 2 que queda redactat així: 

r) Contenidors d’ús exclusiu
La quota per l’ocupació de la via pública amb contenidors d’ús exclusiu es liquidarà segons l’article 6è punt 2 epígraf 16 de 
l’Ordenança fiscal 313.02

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

2.4.3 Ordenança núm. 340.06 reguladora del preu públic per treballs d’adaptació i pintura de gual i zona adjacent. 

article 4t.- Quantia.

S’afegeix un cinquè apartat: 

5. Col·locació o retirada de pilones o objectes a la calçada i/o vorera
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Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

2.  2.4.4 Ordenança núm. 341.00 reguladora del preu públic per la utilització, per activitats privades, de les sales i dependències 
municipals. 

article 4t.- Quantia.

S’afegeix un quart apartat que queda redactat com segueix: 

4. Centre MOrraLLa
- Planta baixa
1) Concerts i altres activitats (per dia o sessió)
empreses
entitats, activitats amb entrada i/o barra
2) assajos, exclusivament per a entitats o grups organitzats
escenari
escenari més equip de so
- aules del primer pis, exclusivament per a entitats o grups organitzats
Sala polivalent (cada 2h o fracció)
Sala musical/audiovisual (cada 2h o fracció)
           per gravar o projectar, sense finalitats lucratives
           per gravar o projectar, amb finalitats lucratives
Sala d’expressió corporal (cada 2h o fracció)
          sense finalitats lucratives
Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

2.4.5 Ordenança núm. 341.02 reguladora dels preus públics per l’aprofitament de les instal·lacions esportives municipals i 
altres terrenys per a la pràctica esportiva. 

Queda de la forma següent:

article 1r.- Fonament i naturalesa.

1.   D’acord amb el que queda disposat en l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’ajuntament estableix preus públics 
per la prestació de serveis i realització d’activitats relacionades amb l’esport i altres prestades a través de l’Àrea d’esports 
municipal, especificades en les tarifes regulades a l’article 5è. d’aquesta Ordenança.

2.   en atenció a d’interès públic, i de conformitat amb el principi constitucional de foment a l’esport, els preus públics fixats 
en aquesta ordenança poden ser inferiors al cost del servei prestat i l'ajuntament consignarà en el pressupost municipal les 
dotacions necessàries per a la cobertura de les possibles diferències resultants.
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article 2n.- Concepte.

els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que se satisfaran 
pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats regulades en aquesta Ordenança.

article 3r.- Obligats al pagament.

Queden obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o entitats que sol·licitin o es 
beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix l’article 1r.

article 4t.- normes de gestió i recaptació. 

1.   en ús de les facultats de delegació previstes a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim Local i a l’article 47, del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, s’estableix que a proposta de l’Àrea d’esports i, previ informe d’Intervenció, la Junta de Govern Local 
fixarà en cada moment els preus públics aplicables als aprofitaments programats i no contemplats en aquesta Ordenança, 
en atenció als costos corresponents.

2.   Les tarifes contemplades en el present annex estan subjectes i exemptes de l'Impost sobre el valor afegit, segons disposa 
l'art. 20, 1, 13º, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVa. en concordança amb l’art. 11, de la mateixa Llei.

3.   Les matrícules seran efectives en el moment de formalitzar la inscripció, o en tot cas, juntament amb la primera mensualitat, 
les quals es trametran per banc durant la primera setmana d’iniciar l’activitat. Les mensualitats restants es trametran per 
banc durant la primera setmana de cada mes.
La matrícula i inscripció realitzades, una vegada s’hagi tramès la mensualitat pel banc, es pagarà mitjançant targeta de 
crèdit al Punt d’Informació de l’Àrea d’esports o a través de transferència bancària o ingrés en efectiu a l’entitat bancària 
corresponent.

4.   en els casos d’aprofitament de les instal·lacions (pistes, camps esportius municipals, llagut i sales de juntes), els usuaris, 
siguin persones físiques o entitats, associacions i empreses amb ànim de lucre, pagaran la quota en el moment en que rebin 
autorització per utilitzar-les o, com a màxim, dues setmanes abans de l’inici de l’activitat.

5.    anul·lació de la reserva en relació als usos esportius: 
Si l’interessat vol desistir expressament de la reserva, una vegada confirmada i abonada dins el termini previst i estipulat 
per l’Àrea d’esports, aquesta no retornarà l’import prèviament abonat. en cas que l’interessat vulgui substituir les dates 
de reserva previstes inicialment per unes altres de diferents haurà d’abonar la penalització corresponent al 5% de l’import 
abonat.

6.   anul·lació reserva usos no esportius:
Si l’interessat vol desistir expressament de la reserva provisional i/o definitiva, una vegada confirmada i abonada la 
fiança dins el termini previst i estipulat per l’Àrea d’esports, aquesta no retornarà l’import prèviament abonat. en cas 
que l’interessat vulgui substituir les dates de reserva previstes inicialment per unes altres de diferents haurà d’abonar la 
penalització corresponent al 5% de l’import abonat.

7.    L'obligació de pagar l'aprofitament d'instal·lacions municipals per a fins publicitaris neix en el moment en què s'autoritzi 
aquest o quan s'iniciï efectivament l'activitat publicitària. Les quotes es liquidaran en el moment de l'autorització o 
quan els serveis municipals posin de manifest l'existència de l'aprofitament en qüestió. els ens inscrits en el registre 
municipal d’entitats ciutadanes regulat al Capítol II del reglament de participació ciutadana aprovat pel Ple municipal, i 
conseqüentment inscrits en el registre del Consell Català de l’esport, podran explotar directament els espais destinats a 
publicitat en les instal·lacions municipals en les següents condicions:
a)   Sol·licitar-ho a l'Àrea d'esports i rebre la corresponent autorització.
b)   Complir les condicions que estableixi l'Àrea d'esports en l'acord d'autorització.
c)   Presentar, al finalitzar cada temporada esportiva, un detall dels espais, temps i característiques de l'aprofitament 

publicitari.
d)   els imports de les liquidacions generades per aplicació d’aquest preu públic resultants de la declaració esmentada, a 

proposta de l'Àrea d'esports, tindran el tractament de subvenció municipal a favor de l'entitat gestora, previ informe 
d'Intervenció i posterior acord de la Junta de Govern Local. 

8.    en el moment de concedir autorització per a la utilització de les instal·lacions esportives munici pals, l'ajuntament, podrà 
exigir una garantia suficient en metàl·lic, transferència bancària o tarja de crèdit per tal de cobrir possibles desperfectes del 
patrimoni comú. aquest import correspondrà al 10% de l’import total a abonar per la reserva.

9.  Correspondrà a la Junta de Govern Local, previ informe tècnic corresponent, autoritzar la implementació d’una activitat/
curset esportiu nou, d’una activitat d’ús no esportiu així com la quota a aplicar a l’usuari/ organitzador. 
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article 5è.- Quota tributària. 

1. Tarifes: 

es proposen les següents supressions i modificacions de textos:  

aPrOFITaMenT De LeS InSTaL.LaCIOnS eSPOrTIVeS MunICIPaLS

1) utilització de les instal.lacions esportives municipals, en cursets organitzats per l’area d’esports, quotes irreduc-
tibles:

a) Gimàstica manteniment:
 - Matrícula
 - Quota mensual
b) Gimnàstica 3a. edat
 - Matrícula
 - Persones que no ostentin la condició de jubilat o pensionista            
 - Persones amb acreditació fefaent de jubilat o pensionista                     
c) escoles Iniciació esportiva i psicomotricitat
 - Matrícula
 - Quota mensual
d) Grup polisportiu i escola d’atletisme
 - Matrícula
 - Quota mensual
e) Gimnàstica suau/relaxació
 - Matrícula
 - Quota mensual
f) altres activitats amb monitor propi
 - Matrícula
 - Quota mensual
g) altres activitats amb personal extern
en els casos en que una persona es doni de baixa de qualsevol d’aquestes activitats, una vegada iniciada la prestació 
efectiva del servei/activitat, el desistiment serà efectiu a partir del mes següent a la data de comunicació de la baixa i per 
tant, la quota es deixarà de cobrar a partir d’aquest mes

2) realització de cursets o activitats fora de les instal·lacions municipals, quotes irreductibles:
a) escola atletisme
 - Matrícula
 - Quota mensual
b) escola natació adults (2 dies per setmana )
 - Matrícula
 - Quota mensual
c) escola natació adults (1 dia per setmana)
 - Matrícula
 - Quota mensual
d) altres activitats amb monitor propi
 - Matrícula
 - Quota mensual
e) altres activitats amb personal extern

en els casos en que una persona es doni de baixa de qualsevol d’aquestes activitats (de l’apartat a) al e)), una vegada 
iniciada la prestació efectiva del servei/activitat, el desistiment serà efectiu a partir del mes següent a la data de 
comunicació de la baixa i per tant, la quota es deixarà de cobrar a partir d'aquest mes

f) Curs de natació per a nadons (curs trimestral)
- Matrícula
- Quota  (1 dia per setmana)
en els casos en que una persona s’inscrigui una vegada iniciat el curs (de l’activitat de lapartat f), l’import del preu públic 
serà el proporcional a la quota establerta, aplicant el prorrateig mensual irreductible.
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g) natació d’estiu (1hora/dia/mes)
 - Matrícula
 - Quota mensual 

h) natació matinal (adults) (1hora/dia/mes)
 - Matrícula
 - Quota mensual

i) Sortides d’esquí
en els casos en què una persona es vulgui donar de baixa en les activitats de la g) a la i) quedarà estipulat el procediment 
en el díptic informatiu de les activitats i/o en els rebuts corresponents.

j) Caminada Popular nit de Sant Bonós
k) Travessia Popular el Port de Blanes 
l) Quota de permanència per reserva de plaça quan no hi hagi activitat

- Quota mensual
m) assegurança grupal d’accident per activitats esportives

- Preu per persona i activitat (opcional)

3) utilització pistes, camps esportius municipals, llaguts i sales de juntes i altres, per cada hora o fracció
a) Pavellons 1 i 2 

a.1. Pavelló 1
a.2 Pavelló 1.1 
a.3 Pavelló 1.2 
a.4 Pavelló 1.3.  
a.5 Pavelló 2.  

b) Pavelló 3
b.1. Pavelló 3.1 
b.2. Pavello 3.2
b.3. Sala de boxa

c) Pavelló 4 
d) Camps futbol de terra
g) Camp futbol-7 de gespa
h) Camp de futbol-7 de gespa i futbol-11 de terra alhora
i) Pista Mas Florit (dins horari Àrea d’esports) 
j) Pistes municipals de petanca (per hora i pista)
k) Llagut 
*Serà condició indispensable per a la seva utilització que l’usuari disposi d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
Civil i una assegurança d’accidents.
l) altres sales de Juntes 
m) Sala Fòrum 
n) Pavelló verd de la ciutat esportiva

n.1 un quart de pista
n.2 Dos quarts de pista
n.3. Tres quarts de pista

o) Pavelló blau ciutat esportiva
p) Pavelló Vermell Ciutat esportiva
q) Pavelló groc Ciutat esportiva

q.1. un terç de pista
q.2. Dos terços de pista

r) Sales Ciutat esportiva
s) Sala Gym 1
t) Sala Gym 2
u) Sala Gym 3
v) Sala Gym 5
w) Hall Ciutat esportiva
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Per utilització de qualsevol instal.amb il.luminació recàrrec 25%
Per utilització de qualsevol instal.lació en caps de setmana i festius, recàrrec d’un 25%

4)  utilització pistes, camps esportius municipals, llaguts i sales de juntes, per part de les entitats blanenques inscrites en el 
registre Municipals d’entitats Ciutadanes de l’ajuntament
a) Per la realització de partits amistosos amb equips estrangers. 
b) en els supòsits en que la modalitat esportiva de l’entitat esportiva no coincideixi amb l’ús de la instal.lació sol.licitada. 
c) Per l’organització d’activitats de caire no ordinari i d’activitats on es recaptin ingressos en concepte de drets d’inscripció.
d) Per entrenaments portats a terme quan les entitats esportives no estiguin en competició oficial organitzada per la 
Federació i/o Consell Comarcal corresponent durant la temporada esportiva vigent.
S’estableix com a preu públic en aquest apartat 4) el 30% dels imports establerts a l’article 3) en concepte d’ús de les pistes, 
camps esportius municipals, llaguts i sales de juntes 

5) altres
a) Per entrades puntuals (2-3 persones) a les instal.lacions especificades en els apartats 3 i 4, sempre que aquestes romanguin 
obertes, per hora o fracció
b) en els casos de cessió d’ús dels locals municipals dels quals ostenti el dret de propietat o lloguer l’ajuntament, els costos 
que aquest assumeixi seran repercutits al beneficiari.
c) utilització d’altres terrenys per a la pràctica esportiva i/o esbarjo, per dia o fracció 
d) Per instal·lacions temporals de bar a les dependències municipals, llevat que l’expedient de concessió estableixi altra 
tarifa

d.1) Instal·lacions temporals de bar, fins a 30 dies naturals consecutius, per part d’entitats no inscrites en el registre 
municipal d’entitats esportives, per m2 o fracció i dia
d.2) Instal·lacions temporals de bar, fins a 30 dies naturals consecutius, per part d’entitats inscrites en el registre 
municipal d’entitats esportives, per m2 o fracció i dia
d.3) Qualsevol instal.lació temporal de bar, superior a 30 dies naturals consecutius i fins un màxim de 6 mesos, Per m2 
o fracció i dia

e) altres instal.lacions per venda
Per m2 o fracció i dia

f) Lloguer taquilles Pavelló
Preu any
Preu semestre
Preu trimestre
Preu mensual

g) reposició carnet de la Ciutat esportiva
- Preu per carnet

h)  Cànon a aplicar a l’organitzador d’una activitat esportiva que estableixi un pagament per l’accés a l’esdeveniment (article 
12 del reglament d’ús), euros/entrada

i)  Muntatge i desmuntatge del paviment protector de pistes del pavelló d’esports
i.1 Pista verda sencera
i.2 un quart de la pista verda
i.3 Dos quarts de la pista verda
i.4 Tres quarts de la pista verda
i.5 Pista vermella
i.6 Pista blava

j) Per l’organització de qualsevol activitat d’ús no esportiu o d’ús esportiu no regulat en aquest document

6) reposició de determinats elements de les instal·lacions esport. municipals, preu per unitat:
a) S’aplicarà el preu que consti en la factura

7) CD (reportatge fotogràfic): preu per unitat:

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
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desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

2.4.6 Ordenança Fiscal núm. 341.06 reguladora del preu públic per a l’ús social dels centres públics d’educació infantil i 
primària i dels centres municipals. 

article 4.- Quantia.

S’afegeix un cinquè apartat: 
5. Biblioteca
Per la pèrdua de documents
revistes
Llibres (consulta, manuals o diccionaris)
Llibres (novel·les i llibres de ficció)
Llibres de formació
CD/DVD/CD-roms/Àudio llibres

Disposició final

es modifica quedant de la següent manera:

Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per l’ajuntament en Ple, en 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 22 de 
desembre de 2011. aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

aLTreS MODIFICaCIOnS:

a) Queda derogada l’Ordenança Fiscal núm. 341.01 reguladora del preu públic albergs, vacances joventut i anàlegs.
b)  Queda facultada la JGL, previ dictamen favorable per majoria absoluta de la CIH, per desenvolupar l’Ordenança General 

reguladora de beneficis fiscals i el seu annex, amb normes addicionals sobre subvencions, ajuts, beques i altres incentius 
fiscals, dins la consignació màxima que establirà el Ple municipal a càrrec del capítol 4 del pressupost per a 2012.

3 anneXOS

3.1.  anneX I i II  (a l’ordenança fiscal núm. 313.02, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via 
pública) 

3.2.  anneX III  (a l’ordenaça fiscal núm. 112.00, reguladora de l’impost sobre béns immobles – taula de bonificacions per a 
les families nombroses-)

3.3.  anneX IV (a l’ordenança fiscal núm. 313.04, reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprifitament especial de 
la via pública i terrenys de domini públic amb finalitat lucrativa)

3.4. anneX VI (a l’ordenança fiscal núm. 312.00, reguladora de les taxes per serveis administratius)
3.5. TauLa a i B (annexos a l’ordenança fiscal núm. 310.03, reguladora de les taxes per serveis de distribució d’aigua potable)
3.6. Instal·lacions de distribució d’aigua, clavegueram i pluvials, preus unitaris

Contra els acords adoptats, que posen fi a la via administrativa, entraran en vigor el primer de gener de 2012 i regiran 
mentre no es modifiquin o es deroguin de forma expressa, es podrà  presentar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia 
següent al de la data de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.

Blanes,  23 de desembre de 2011

Josep Marigó i Costa
alcalde 
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3.1

anneX I – OrDenanÇa FISCaL nÚM. 313.02 ePÍGraF 6.1 – OCuPaCIÓ aMB VeHICLeS / 
MaQuInÀrIa SenSe TaLL De Carrer

Ocupació de Vial 
sense dificultar

La tarifa per ocupació de vial es calcularà aplicant la quota establerta a l’epígraf 7è d’aquesta 
Ordenança Fiscal, de 0,97 euros/m2 o fracció i dia, irreductible (mínim diari: 40,03 euros si la 
senyalització la fa la Policia Local i 13,35 euros si la fa l’interessat). 

TarIFeS HOrarI reDuÏT

FInS a 150 MInuTS FInS a 60 MInuTS

TarIFa 
Per DIa 
HOrarI 

nOrMaL

HOrarI 
nOrMaL

aBanS 
De LeS 
8:00H

enTre 
LeS 9:30 I 

12:00H

enTre 
LeS 

14:00H I 
16:30H

HOrarI 
nOrMaL

aBanS 
De LeS 
8:00H

enTre 
LeS 9:30 
I 12:00H

enTre 
LeS 

14:00H I 
16:30H

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Ocupació de Vial  
dificultant

0,97
euros/m2 

o fracció 
per dia, 

irreductible 
 (mínim

81,05
euros)

        

49,87 24,94 29,92 29,92 18,70 9,36 13,10 11,22

        
 

Ocupació de 
Vial dificultant                

Tipus 5

només s’autoritzaran ocupacions de vial dificultant fins a 60 minuts al dia.

La quota tributària a liquidar serà aquella resultant d’aplicar el 0,3% sobre el Pr (Pressupost de 
referencia) utilitzat per quantificar l’import de l’ICIO (Impost sobre construccions, Instal.lacions 
i Obres), amb un mínim de 363,85 euros.  excepcionalment i de forma justificada, la Policia Local 
prodrà autoritzar alguns talls de carrer superiors a 60 minuts.  L’autorització tindrà validesa fins a la 
finalització de l’obra/construcció.

 
La superfície computable serà el total que resulti de l’estudi particular que realitzi la Policia Municipal i inclourà 
l’ocupació dels vehicles i maquinària i altres superfícies afectades.

–  S’entén que es dificulta el trànsit rodat quan, per poder continuar el seu trajecte, els vehicles hagin d’efectuar qualsevol tipus 
de maniobra de desplaçament del seu itinerari. en tot cas, serà la Policia Local qui valori aquest extrem.

–  L’Ocupació de Vial dificultant Tipus 5 s’autoritzarà en aquells casos en que les ocupacions d’aquesta tipologia es produeixin 
amb continuïtat, al llarg de la durada de l’obra/construcció, i el tall del carrer sigui difícilment autoritzable.

–  Detectades 3 infraccions, en l’ocupació de vial dificultant Tipus 5, l’autorització quedarà sense efecte i les ocupacions 
realitzades en el període comprés entre l’atorgament de l’autorització i la 3ra. Infracció es liquidaran, amb efectes retroactius, 
en base a l’aplicació de les tarifes corrents més la sanció corresponent.

–  S’entén que es dificulta el trànsit rodat quan, per poder continuar el seu trajecte, els vehicles hagin d’efectuar qualsevol tipus 
de maniobra de desplaçament del seu itinerari. en tot cas, serà la Policia Local qui valori aquest extrem.

–  L’Ocupació de Vial dificultant Tipus 5 s’autoritzarà en aquells casos en que les ocupacions d’aquesta tipologia es produeixin 
amb continuïtat, al llarg de la durada de l’obra/construcció, i el tall del carrer sigui difícilment autoritzable.

–  Detectades 3 infraccions, en l’ocupació de vial dificultant Tipus 5, l’autorització quedarà sense efecte i les ocupacions 
realitzades en el període comprés entre l’atorgament de l’autorització i la 3ra. Infracció es liquidaran, amb efectes retroactius, 
en base a l’aplicació de les tarifes corrents més la sanció corresponent.
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3.1

anneX II  - OrDenanÇa FISCaL nÚM. 313.02 eP. 6.2 -  OCuPaCIÓ aMB VeHICLeS / MaQuInÀrIa aMB TaLL 
De Carrer
InCreMenT 2004-2005

TarIFeS HOrarI reDuÏT

FInS a 150 MInuTS FInS a 60 MInuTS

TaLL De 
Carrer

TarIFa 
Per DIa

enTre 
LeS 9:30H 

I 11H.

HOrarI 
nOrMaL

aBanS 8:00
enTre LeS 
14:00h I LeS 

16:30h.

HOrarI 
nOrMaL

enTre LeS 
9:30 I LeS 

12H.

aBanS 8:00
enTre LeS 
14:00h I LeS 

16:30h.

Carrer Tipus 1 180,30 68,18 96,16 54,10 48,08 37,44 24,07

Carrer Tipus 2 120,20 54,55 75,58 38,47 36,06 28,09 18,05

 

Carrer Tipus 3

només s’autoritzaran talls fins a 60 minuts al dia.

La quota tributària a liquidar serà aquella resultant d’aplicar el 0,6% sobre el Pr (Pressupost de referència) 
utilitzat per quantificar l’import de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres), amb un 
mínim de 544,75 euros

en cas que el tall es realitzi dins la franja horària de tarifes reduïdes i sempre que no superi la durada dels 
60 minuts, s’aplicarà el 0,3% sobre el Pr, amb  un mínim de 544,75 euros. 

excepcionalment i de forma justificada, la Policia Local podrà autoritzar alguns talls de carrer superiors a 
60 minuts. L’autorització tindrà validesa fins a la finalització de l’obra/construcció.

 

Carrer Tipus 4

només s’autoritzaran talls fins a 150 minuts i l’ocupació s’haurà de limitar, estrictament, a la franja horària 
compresa entre les 14:00 i les 16:30h. La quota tributària a liquidar serà aquella resultant d’aplicar el 
0,3% del Pr (Pressupost de referència) utilitzat per quantificar l’ICIO, amb un mínim de 544,75 euros. 
L’autorització tindrà validesa fins a la finalització de l’obra/construcció..  

normes especifiques de gestió:
 
- Per l’aplicació d’aquest annex es tindran en compte els següents tipus de carrer que es classifiquen com segueix:
Tipus 1 i 2: es cataloguen en funció de les categories de carrer que té aprovades aquest ajuntament, sempre i quant no 
siguin peatonals. el tipus 1 correspon a les categories de carrer primera i segona i el Tipus 2 a les categories tercera i quarta. 

Tipus 3: carrers, no peatonals, que per les seves característiques, requereixen ser tallats com a única solució per fer-hi els 
treballs en qüestió.

- La qualificació d’aquest tipus de carrer la farà la Policia Local quan tingui lloc la primera sol.licitud d’autorització per ovp. 
- en el cas d’una obra/construcció no acabada o paralitzada, en que s’hagi fet pagament d’aquesta taxa per ocupació de la 
via pública, el subjecte passiu podrà sol.licitar la devolució d’una part de la taxa a la que acompanyarà certificat emès pel 
director facultatiu de l’obra, que acrediti la valoració econòmica de la part d’obra no efectuada. Posteriorment els tècnics 
municipals efectuaran la valoració graduada de la quota a retornar. el mínim no retornat, per cost de gestió, serà de 200 €. 

Tipus 4: carrers peatonals

Detectades 3 infraccions, en l’ocupació de via pública Tipus 3 o Tipus 4, l’autorització quedarà sense efecte i les ocupacions 
realitzades en el període comprés entre l’atorgament de l’autorització i la 3ra. Infracció es liquidaran, amb efectes retroactius, 
en base a l’aplicació de les tarifes corrents més la sanció corresponent.  
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3.2 
anneX III
anneX a L'IMPOST SOBre BenS IMMOBLeS  
     
TauLa De BOnIFICaCIOnS De L'IBI Per a FaMILIa nOMBrOSa 
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3.3
anneX IV

TOTS eLS VaLOrS De La  GraeLLa S’InCreMenTen un 3,2% Per aL 2012

OrDenanÇa 313.04. TaXa Per La uTILITZaCIÓ PrIVaTIVa O aPrOFITaMenT eSPeCIaL De La VIa PÚBLICa 
aMB FInaLITaT LuCraTIVa aMB QuIOSCOS, BarraQueS I/O InSTaL.LaCIOnS De FIra

Càlcul progressiu, per trams

Ocupació / modalitat aLTreS DaTeS

Passeig de Mar altres llocs Passeig de Mar atres llocs
1. atraccions mecàniques per adults

d’1 a 50 m2 4,45 2,46 2,23 1,23 1,10
de 51 a 100 m2. 4,09 1,64 2,05 0,82 0,74
de 101 a 200 m2 3,28 0,58 1,87 0,47 0,42
de 201 a 500 m2. 2,34 0,23 1,64 0,30 0,27

2. atraccions mecàniques infantils
d’1 a 50 m2 4,45 2,70 2,23 1,35 1,21
de 51 a 100 m2. 4,09 1,87 2,05 0,94 0,85
de 101 a 200 m2 3,28 0,58 1,87 0,58 0,53
de 201 a 500 m2. 2,34 0,35 1,64 0,41 0,37

3. atraccions no mecàniques adults o 
infantils

d’1 a 50 m2. 3,51 2,34 1,76 1,17 1,05
de 51 a 100 m2. 2,34 0,94 1,17 0,47 0,42

4. Parades d’habilitat 
4.1.1 -adults automàtiques 15,22 8,20 7,61 4,09 3,69
4.1.2 -adults no automàtiques 10,54 5,27 5,27 2,63 2,37
4.2.1 -Infantils automàtiques 10,54 7,02 5,27 3,51 3,17
4.2.2 -Infantils no automàtiques 8,20 4,69 4,09 2,34 2,10

5. alimentació 
5.1 -en general 14,05 10,54 7,02 5,27 4,74
5.2 -Llamí- fruits secs,creperies, gofres 4,69 3,04 2,34 1,52 1,37
5.3 -Xurreries 13,47 8,78 6,73 4,39 3,95
5.4 -Frankfurts-patatera 7,02 4,69 3,51 2,34 2,10
5.5 - Gelats 7,02 4,69 3,51 2,34 2,10
Ocupació amb taules, cadires i similars: s’aplicarà un coeficient multiplicador de 0,010 sobre les tarifes anteriors

6. Parades jocs d’atzar
6.1 -no automàtiques 12,87 10,54 6,44 5,27 4,74
6.2 -automàtiques 16,39 14,05 8,20 7,02 6,32

7. Venda de Globus
7,02 7,02 7,02 7,02 7,02

8. entitats locals

Les entitats que estiguin degudament inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes regulat al Capítol II del 
reglament de participació ciutadana aprovat pel Ple municipal, conformement amb el que preveu la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre General de Subvencions, modificada per la Llei 24/2005 de 28 d’octubre, tindran l’opció de formalitzar conveni 
de col.laboració dins la modalitat de subvenció extraordinària o acollir-se a la de “supòsits excepcionals”
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3.4
anneX VI, a L’OrDenanÇa FISCaL reGuLaDOra  DeLS SerVeIS aDMInISTraTIuS

La quota serà el resultat d’aplicar la següent fórmula:     

         Tarifa  = Q x (r+S)       
any 2012

Q és la quota base, igual a 120,82 €
r és l’índex corrector atenent al nivell de risc de l’activitat o instal.lació 
S és l'índex corrector segons la superfície que ocupa l'activitat o instal·lació.

a continuació es detalla el quadre de tarifes:

correctors de SuPerFÍCIe
 correctors de rISC : índex r

aLT MITJÀ BaIX MÍnIM

m2 o fracció ocupats en 
domini públic índex S 

3 1,7 0,75 0,5

Quadre resultant  :  Tarifa = Q X (r+S)

 

0 (zona privada) 0,00 362,45 205,39 90,61 60,41
1-50 0,65 440,98 283,92 169,14 138,94

51-100 0,80 459,10 302,04 187,27 157,06
101-200 0,90 471,18 314,12 199,35 169,14
201-500 1,00 483,27 326,20 211,43 181,22

Tot seguit es detallen diferents activitats tipificades segons nivell de risc que comporten:

risc alt:       
Muntanyes russes, circs, pistes de xocs per adults, aparells voladors, sínies per adults, toros mecànics per adults, trens amb 
recorreguts ascendents i/o amb girs sobtats amb acceleració.
  
risc Mitjà:       
atraccions mecàniques infantils, sínies infantils, llits de goma, júmpings, pistes de xoc infantils, casetes de tir (dards, balins, 
elements projectables), laberints tancats, simuladors de tota mena, trens petits de recorregut continuat i de velocitat constant, 
pistes infantils de cotxes, motos, etc.; jocs inflables d’ interior amb o sense elements addicionals com làsers de jocs, etc) Cases 
del terror. Bars amb meses de foc de carbó a la via pública o amb planxes de gas.

rics Baix: 
Barques d’aigua, castells inflables. Xurreries, patateres, venda de creps, frankfurts i bars amb terrassa o sense i que no disposin 
de meses de foc de carbó a la via pública o amb planxes de gas. Parades de venda de llaminadures amb cotonera o amb 
preparació de garrapinyades o de crispetes. Tirs amb pilotes. Casetes de bàsquet o de futbol. Vendes de creps

risc Mínim:
Pesques mecàniques, tirs d’anelles o de cordes. Pesques infantils i/o mecàniques tant per infants com per adults. Vendes de 
llaminadures, fruits secs i  gelats,. Vendes de globus,  parades de bingo, parades de jocs d’atzar i tómboles. I en general les 
parades que no tinguin elements mecànics ni de conservació ni de preparació.

L’enginyer municipal informarà sobre les activitats que no figuren tipificades en els apartats anteriors i l’alcalde podrà 
incorporar-les al text de l’ordenança, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda.
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3.5 TOTS eLS VaLOrS De La COLuMna Preu/M3 S’InCreMenTen un 3,2% Per aL 2012

TauLa a anneX a L’OrDenanÇa FISCaL reGuLaDOra De La TaXa Per SuBMInISTraMenT D’aIGua 
POTaBLe

TauLa De PreuS COnSuM D’aIGua (ÚS DOMÈSTIC 1a. i 2a. reSIDÈnCIa)

M3/MeS Preu 
M3 M3/MeS Preu 

M3 M3/MeS Preu 
M3 M3/MeS Preu 

M3
Més de 0 fins a 1 0,2235 Més de 50 fins a 51 1,0881 Més de 100 fins a 101 1,5203 Més de 150 fins a 151 1,7814
Més de 1 fins a 2 0,2235 Més de 51 fins a 52 1,1001 Més de 101 fins a 102 1,5267 Més de 151 fins a 152 1,7857
Més de 2 fins a 3 0,2235 Més de 52 fins a 53 1,1119 Més de 102 fins a 103 1,5330 Més de 152 fins a 153 1,7900
Més de 3 fins a 4 0,2235 Més de 53 fins a 54 1,1235 Més de 103 fins a 104 1,5392 Més de 153 fins a 154 1,7943
Més de 4 fins a 5 0,2235 Més de 54 fins a 55 1,1349 Més de 104 fins a 105 1,5454 Més de 154 fins a 155 1,7985
Més de 5 fins a 6 0,2235 Més de 55 fins a 56 1,1461 Més de 105 fins a 106 1,5515 Més de 155 fins a 156 1,8027
Més de 6 fins a 7 0,2235 Més de 56 fins a 57 1,1571 Més de 106 fins a 107 1,5575 Més de 156 fins a 157 1,8069
Més de 7 fins a 8 0,2235 Més de 57 fins a 58 1,1680 Més de 107 fins a 108 1,5636 Més de 157 fins a 158 1,8110
Més de 8 fins a 9 0,2235 Més de 58 fins a 59 1,1787 Més de 108 fins a 109 1,5695 Més de 158 fins a 159 1,8152
Més de 9 fins a 10 0,2235 Més de 59 fins a 60 1,1892 Més de 109 fins a 110 1,5754 Més de 159 fins a 160 1,8193
Més de 10 fins a 11 0,2686 Més de 60 fins a 61 1,1995 Més de 110 fins a 111 1,5813 Més de 160 fins a 161 1,8233
Més de 11 fins a 12 0,3047 Més de 61 fins a 62 1,2097 Més de 111 fins a 112 1,5871 Més de 161 fins a 162 1,8274
Més de 12 fins a 13 0,3353 Més de 62 fins a 63 1,2198 Més de 112 fins a 113 1,5928 Més de 162 fins a 163 1,8314
Més de 13 fins a 14 0,3615 Més de 63 fins a 64 1,2297 Més de 113 fins a 114 1,5985 Més de 163 fins a 164 1,8354
Més de 14 fins a 15 0,3842 Més de 64 fins a 65 1,2394 Més de 114 fins a 115 1,6042 Més de 164 fins a 165 1,8394
Més de 15 fins a 16 0,4179 Més de 65 fins a 66 1,2491 Més de 115 fins a 116 1,6098 Més de 165 fins a 166 1,8434
Més de 16 fins a 17 0,4499 Més de 66 fins a 67 1,2585 Més de 116 fins a 117 1,6153 Més de 166 fins a 167 1,8473
Més de 17 fins a 18 0,4805 Més de 67 fins a 68 1,2679 Més de 117 fins a 118 1,6209 Més de 167 fins a 168 1,8512
Més de 18 fins a 19 0,5098 Més de 68 fins a 69 1,2771 Més de 118 fins a 119 1,6263 Més de 168 fins a 169 1,8551
Més de 19 fins a 20 0,5378 Més de 69 fins a 70 1,2862 Més de 119 fins a 120 1,6318 Més de 169 fins a 170 1,8590
Més de 20 fins a 21 0,5647 Més de 70 fins a 71 1,2952 Més de 120 fins a 121 1,6371 Més de 170 fins a 171 1,8628
Més de 21 fins a 22 0,5906 Més de 71 fins a 72 1,3040 Més de 121 fins a 122 1,6425 Més de 171 fins a 172 1,8666
Més de 22 fins a 23 0,6155 Més de 72 fins a 73 1,3128 Més de 122 fins a 123 1,6478 Més de 172 fins a 173 1,8704
Més de 23 fins a 24 0,6396 Més de 73 fins a 74 1,3214 Més de 123 fins a 124 1,6530 Més de 173 fins a 174 1,8742
Més de 24 fins a 25 0,6628 Més de 74 fins a 75 1,3299 Més de 124 fins a 125 1,6583 Més de 174 fins a 175 1,8780
Més de 25 fins a 26 0,6852 Més de 75 fins a 76 1,3383 Més de 125 fins a 126 1,6634 Més de 175 fins a 176 1,8817
Més de 26 fins a 27 0,7069 Més de 76 fins a 77 1,3466 Més de 126 fins a 127 1,6686 Més de 176 fins a 177 1,8854
Més de 27 fins a 28 0,7279 Més de 77 fins a 78 1,3548 Més de 127 fins a 128 1,6737 Més de 177 fins a 178 1,8891
Més de 28 fins a 29 0,7483 Més de 78 fins a 79 1,3629 Més de 128 fins a 129 1,6787 Més de 178 fins a 179 1,8928
Més de 29 fins a 30 0,7681 Més de 79 fins a 80 1,3710 Més de 129 fins a 130 1,6838 Més de 179 fins a 180 1,8965
Més de 30 fins a 31 0,7874 Més de 80 fins a 81 1,3789 Més de 130 fins a 131 1,6887 Més de 180 fins a 181 1,9001
Més de 31 fins a 32 0,8060 Més de 81 fins a 82 1,3867 Més de 131 fins a 132 1,6937 Més de 181 fins a 182 1,9037
Més de 32 fins a 33 0,8242 Més de 82 fins a 83 1,3944 Més de 132 fins a 133 1,6986 Més de 182 fins a 183 1,9073
Més de 33 fins a 34 0,8419 Més de 83 fins a 84 1,4021 Més de 133 fins a 134 1,7035 Més de 183 fins a 184 1,9109
Més de 34 fins a 35 0,8592 Més de 84 fins a 85 1,4096 Més de 134 fins a 135 1,7083 Més de 184 fins a 185 1,9145
Més de 35 fins a 36 0,8760 Més de 85 fins a 86 1,4171 Més de 135 fins a 136 1,7131 Més de 185 fins a 186 1,9180
Més de 36 fins a 37 0,8924 Més de 86 fins a 87 1,4245 Més de 136 fins a 137 1,7179 Més de 186 fins a 187 1,9215
Més de 37 fins a 38 0,9085 Més de 87 fins a 88 1,4318 Més de 137 fins a 138 1,7226 Més de 187 fins a 188 1,9250
Més de 38 fins a 39 0,9241 Més de 88 fins a 89 1,4391 Més de 138 fins a 139 1,7273 Més de 188 fins a 189 1,9285
Més de 39 fins a 40 0,9394 Més de 89 fins a 90 1,4462 Més de 139 fins a 140 1,7320 Més de 189 fins a 190 1,9320
Més de 40 fins a 41 0,9544 Més de 90 fins a 91 1,4533 Més de 140 fins a 141 1,7367 Més de 190 fins a 191 1,9354
Més de 41 fins a 42 0,9690 Més de 91 fins a 92 1,4603 Més de 141 fins a 142 1,7413 Més de 191 fins a 192 1,9389
Més de 42 fins a 43 0,9833 Més de 92 fins a 93 1,4673 Més de 142 fins a 143 1,7458 Més de 192 fins a 193 1,9423
Més de 43 fins a 44 0,9973 Més de 93 fins a 94 1,4741 Més de 143 fins a 144 1,7504 Més de 193 fins a 194 1,9457
Més de 44 fins a 45 1,0111 Més de 94 fins a 95 1,4809 Més de 144 fins a 145 1,7549 Més de 194 fins a 195 1,9491
Més de 45 fins a 46 1,0245 Més de 95 fins a 96 1,4876 Més de 145 fins a 146 1,7594 Més de 195 fins a 196 1,9524
Més de 46 fins a 47 1,0377 Més de 96 fins a 97 1,4943 Més de 146 fins a 147 1,7639 Més de 196 fins a 197 1,9558
Més de 47 fins a 48 1,0507 Més de 97 fins a 98 1,5009 Més de 147 fins a 148 1,7683 Més de 197 fins a 198 1,9591
Més de 48 fins a 49 1,0634 Més de 98 fins a 99 1,5074 Més de 148 fins a 149 1,7727 Més de 198 fins a 199 1,9624
Més de 49 fins a 50 1,0758 Més de 99 fins a 100 1,5139 Més de 149 fins a 150 1,7770 Més de 199 1,9657
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3.5 TOTS eLS VaLOrS De La COLuMna Preu/M3 S’InCreMenTen un 3,2% Per aL 2012

TauLa B anneX a L’OrDenanÇa FISCaL reGuLaDOra  De La TaXa Per SuBMInISTraMenT D’aIGua POTaBLe

TauLa De PreuS COnSuM D’aIGua (COMerÇOS I InDÚSTrIeS)

           M3/MeS Preu M3
Més de 0 fins a 1 0,2235
Més de 1 fins a 2 0,2235
Més de 2 fins a 3 0,2235
Més de 3 fins a 4 0,2235
Més de 4 fins a 5 0,2235
Més de 5 fins a 6 0,2235
Més de 6 fins a 7 0,2235
Més de 7 fins a 8 0,2235
Més de 8 fins a 9 0,2235
Més de 9 fins a 10 0,2235
Més de 10 fins a 11 0,2686
Més de 11 fins a 12 0,3047
Més de 12 fins a 13 0,3353
Més de 13 fins a 14 0,3615
Més de 14 fins a 15 0,3842
Més de 15 fins a 16 0,4179
Més de 16 fins a 17 0,4499
Més de 17 fins a 18 0,4805
Més de 18 fins a 19 0,5098
Més de 19 fins a 20 0,5378
Més de 20 fins a 21 0,5647
Més de 21 fins a 22 0,5906
Més de 22 fins a 23 0,6155
Més de 23 fins a 24 0,6396
Més de 24 fins a 25 0,6628
Més de 25 fins a 26 0,6852
Més de 26 fins a 27 0,7069
Més de 27 fins a 28 0,7279
Més de 28 fins a 29 0,7483
Més de 29 fins a 30 0,7681
Més de 30 fins a 31 0,7874
Més de 31 fins a 32 0,8060
Més de 32 fins a 33 0,8242
Més de 33 fins a 34 0,8419
Més de 34 fins a 35 0,8592
Més de 35 fins a 36 0,8760
Més de 36 fins a 37 0,8924
Més de 37 fins a 38 0,9085
Més de 38 fins a 39 0,9241
Més de 39 fins a 40 0,9394
Més de 40 fins a 41 0,9544
Més de 41 fins a 42 0,9690
Més de 42 fins a 43 0,9833
Més de 43 fins a 44 0,9973
Més de 44 fins a 45 1,0111
Més de 45 1,0245
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