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QUADRE RESUM DE LES QUOTES 2012
Núm.
Ordenança

CONCEPTE

TARIFES

IMPOSTOS
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
A2. de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
A.3 de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
A.4 de 16 CV a 19,99 cavalls fiscals
A.5 de més de 19,99 cavalls fiscals
B) Autobusos
B1. de menys de 21 places
B2. de 21 a 50 places
B3. de més 50 places
C) Camions
C1. de menys de 1000 kgs de càrrega útil
C2. de 1000 a 2999 kgs de càrrega útil
C3. de més de 2999 fins a 9999 kgs de càrrega útil
C4. de més 9.999 kgs de càrrega útil
D)Tractors
D1. de menys de 16 cavalls fiscals
D2. de 16 a 25 cavalls fiscals
D3. de més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs
E1. de menys de 1000 i més de 750 kgs de càrrega útil
E2. de 1000 a 2999 kgs de càrrega útil
E3. de més 2999 kg.
F) Altres vehicles
F1. Ciclomotors
F2. Motocicletes fins 125 cc
F.3 Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
F.4 Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
F.5 Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc
F.6 Motocicletes més 1.000 cc

114.00

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,60
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
Percentatges increment valor:
Inferior a 1 any
Inferior a 6 anys i igual o superior a 1 any
Inferior a 11 anys i superior a 5 anys
Inferior a 16 anys i superior a 10 anys
Superior 15 anys (màxim fiscal de 20 anys)
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Tipus gravamen

130.00

30,00%

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Coeficient General
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

282,00

3,80
3,04
2,28
1,52

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
Percentatge s/ base

20,00%

TAXES
310.00

TAXES PER SERVEIS GENERALS
Epígraf primer: certificacions, estudis i informes
1. Certificacions d'acords o documents municipals preexistents, emissió
d'informes i expedició d'altres certificacions diferents als establerts en aquest
epígraf.
- Antiguitat fins 1 any
- Antiguitat de 1 a 5 anys
- Antiguitat més 5 anys
2. Certificat desqualificació Vivendes Protecció Oficial
3. Certificat ' Fe de Vida'
4. Certificats de convivència
5. Certificat d'empadronament
6. Certificat o informe de deutes pendents amb l'Ajuntament de Blanes
7. Informes s/accidents o atestats emesos per Policia Local
8. Informes d'arrelament social
9. Tramitació d'anuncis en concursos i subhastes, per paraula publicada
10. Estudis diversos
11. Diligències de confrontació i/o fotocòpia de documents amb diligència
d'autenticitat, per cada full
12. Bastanteig de poders, per cada escriptura
13. Volants emesos pel Punt d'Informació Cadastral
14. Volant d'empadronament
15. Altres tipus de volants

10,37
20,54
30,70
84,57
0,00
40,76
10,37
10,37
82,98
34,94
0,22
120,82
1,87
51,87
0,00
0,00
0,00

Epígraf segon: documents expedits/estesos a les oficines municipals
1. Compareixença
2. Fotocòpia ordinària
- Fotocòpia en blanc i negre A4
- Fotocopia en blanc i negre A3
- Fotocòpia en color A4
- Fotocopia en color A3
- Fotocòpia expedida per mitjans mecànics (màquina expenedora)
- Fotocopia a doble cara en blanc i negre A4
- Fotocopia a doble cara en color A4
3. Full impressió (Biblioteca, serveis informàtics, etc.)
4. Carnet Biblioteca
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- Per carnet deteriorat
- Per carnet extraviat
5. Disquet/CD no regrabable a la Biblioteca
6. Expedició de duplicat carnet transport urbà:
- Per pèrdua
- Per deteriorament del xip
7. Registre municipal de documents i remissió a altres Administracions
- Cartes
- Paquets
8. Còpia llibre d'ordenances
Epígraf tercer: tramitació d'expedients
1. Sense atorgament de llicència
2. Utilització de l'escut, logo, marques i imatges registrades de l'Ajuntament de
Blanes
- Per cada autorització de la seva utilització
- A més, per la utilització per a ús no lucratiu per any o fracció
- 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
* Per les següents, de 1001 a 5000 unitats, per cada unitat
* Per les següents, superior a 5000 unitats, per cada unitat
Quota mínima, en aquest últim supòsit, per any
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.)
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.)
5. Tramitació expedient gual comunitari
6. Tramitació d’expedient anul·lació plaça amb cobriment de plaça
7. Tramitació autorització de música en viu en locals i carpes, per mes o
fracció
8. Inspecció i control municipal de les persones que presten el servei de
recollida i gestió de residus en el municipi
Epígraf quart: serveis informàtics
1. Per ús maquinari i programari informàtic, inclòs temps d'impressió, per
hora o fracció
2. Treball de personal d'informàtica, per hora o fracció
3. Consultes i/o recerca d'informació municipal via Internet o qualsevol altra via
electrònica, per cada hora o fracció
4. Correu electrònic ciutadà
5. Correu electrònic i espai web per les entitats
Epígraf cinquè: Subministrament de rètols horaris comercials
1. Plaques a situar en façanes/unitat
2. Plaques a situar en aparadors/unitat
3. Plaques a situar en portes accés/unitat
4. Adhesius/kits de 5
Epígraf sisè: Arxiu municipal
A. Còpies simples de documents per a ús privat:
1. Fotocòpia ordinària
Antiguitat d'1 a 5 anys
Antiguitat més de 5 anys
2. Còpies/reproduccions fotogràfiques i/o vídeo i DVD:
2.1. Digitalitzacions d'imatges fotogràfiques en suport CD
2.2. Còpies de vídeo, gravacions en format digital
2.3. Impressions imatges de consulta
DIN A4 paper blanc
DIN A4 paper qualitat
3. CD/disquet
B. Tarifes comercials
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0,61
3,62
0,72
3,74

3,74
22,45
Repercussió cost
174,56

34,94
93,51

0,39
0,33
0,27
181,94
66,07

38,53
174,94
9,01
22,40
174,55

149,37
37,35
10,37

10,37
0,83
2,49
2,49

0,18
0,23
1,87
21,36
0,33
1,30
0,70
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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 multimèdia, s'entenen per a un màxim de 30 segons.
Cadascun dels següents període equivalents 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,
26,43
preu/hora
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
Preu per hora a partir de la segona hora
Epígraf setè: Prestació de material divers de propietat municipal
- Material per senyalització horitzontal/vertical, per unitat i dia
- Fiança, per element
Epígraf vuitè: Mesures acústiques
- Mesures acústiques realitzades per la Policia Local
- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip enregistra
de manera contínua
- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip mesura
diferents paràmetres de soroll
Epígraf Novè: Inscripció i drets d’examen
- Grup titulació A1-A2
- Grup titulació C1-C2 i E
310.01

43,93
21,97
0,55
55,06
330,32
1.431,41
1.046,04
15,00
10,00

CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARACTER LOCAL
1. Cessió de Drets Funeraris sobre terrenys i sepultures
1.1. Cessió a 50 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols recuperats i millorats
d) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
e) Cessió nínxols per posar cendres
f) Cessió hipogeus
g) Cessió terrenys pam quadrat o fracció

705,38
548,93
443,98
345,51
190,87
3.526,93
70,54

1.2. Cessió a 25 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
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c) Cessió nínxols recuperats i millorats
d) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
e) Cessió nínxols per posar cendres
1.3. Cessió a 5 anys

277,48
215,95
119,30

a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols recuperats i millorats

144,99
112,83
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) Construcció 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
b) Drets conservació hipogeu

14,31
47,30

c) Drets conservació panteó
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
b) Treballs col·locació làpides i altres guarniments

195,02

27,39
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.

46,47

b) Utilització sales vetlla, períodes fins a 6 hores

69,71

c) Utilització sales vetlla, períodes >a 6 hores i fins a 24 hores.

310.02

138,59

SERVEIS RELATIUS A LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
1. Inscripció en el cens
1.1. Quota anyal cens animals domèstics amb xip o tatuatge
1.2. Quota anyal cens animals domèstics sense xip o tatuatge
2. Vigilància i inspecció d'establiments de venda, guarda i cria d'animals
domèstics
3. Tramitació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment
perillosos

310.03

8,30
16,59
48,12
38,53

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
4,25
empadronats al domicili de subministrament
2ª residència – consum esporàdic, irregular i/o turístic: Tendeix a coincidir amb
11,18
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
Càmping d'1-440 places
127,78
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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
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.
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
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 formula:
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
3
C = Lcn+1 -Lcn (m 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)
3
El procediment per determinar el Preu per m 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. ùs 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.
a) 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 bimensualment 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
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)
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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.
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
2.3. Transmissions a favor d'assalariats

311.01

70,54
356,83

2.4. Autorització per a conductors assalariats

116,18

3. Substitució vehicle, cadascun

141,49

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
Valor de Q2 per les activitats previstes a l'art. 5.1 de l'ordenança fiscal

242,83
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
- 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.
- 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

- 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
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
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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)
K1= corrector per grau de dificultat administrativa de
l'expedient

k2 = corrector per dimensió de l'establiment
K2.1
K2.2
K2.3
K2.4
K2.5
K2.6
K2.7
K2.8
K2.9
K2.10
K2.11
K2.12
K2.13
K2.14
K2.15
K2.16
K2.17
K2.18
K2.19
K2.20
K2.21
K2.22
K2.23
K2.24
K2.25
K2.26
K2.27
K2.28

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

K1.1 =

0,60

K1.2 =

1,75

K1.3 =

2,00

K1.4 =
K1.5 =

2,25
2,50

0 a 50 m2.
50,1 a 100
m2.
100,1 a 150
m2.
150,1 a 200
m2.
200,1 a 250
m2.
250,1 a 300
m2.
300,1 a 350
m2.
350,1 a 400
m2.
400,1 a 450
m2.
450,1 a 500
m2.
500,1 a 600
m2.
600,1 a 700
m2.
700,1 a 800
m2.
800,1 a 900
m2.
900,1
a
1000 m2.
1.000,1 a
1.100 m2.
1.100,1 a
1.200 m2.
1.200,1 a
1.300 m2.
1.300,1 a
1.400 m2.
1.400,1 a
1.500 m2.
1.500,1 a
1.600 m2.
1.600,1 a
1700 m2.
1.700,1 a
1.800 m2.
1.800,1 a
1.900 m2.
1.900,1 a
2.000 m2.
2.000,1 a
2.500 m2.
2.500,1 a
3.000 m2.
Més de
3.000 m2.

2,91
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3,74
4,42
4,98
5,46
5,87
6,23
6,54
6,81
7,06
7,37
7,73
8,02
8,27
8,49
8,67
8,83
8,97
9,10
9,21
9,31
9,40
9,48
9,56
9,63
9,80
10,02
10,15
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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 1a. Categoria
K3.2 2a. Categoria
K3.3 3a. Categoria
K3.4 4a. Categoria
K3.5 Altres emplaçaments
K4 = corrector segons circumstàncies especials
Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic
Canvis de titular que no suposin cap modificació de les característiques de la
llicència existent:
- Règim de comunicació prèvia i tramitació d'activitats re collides 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 titulars recollits a les normatives sectorials
d’activitats, d’espectacles i altres disposicions o normatives vigents

312.00

1,66
1,33
1,00
0,66
0,66
1,50
269,83

116,18
232,35

REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS O PER LA COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
1. Tramitació expedient declaració de ruïna
2
A més per cada m de sostre
Quota mínima
2. Certificats, informes i altres.
2.1 Certificat qualificació urbanística
2.2 Certificat aprofitament urbanístic
2.3.Certificat reagrupament familiar
2.4 Certificats d'enginyeria
2.5 Còpia plànols paper fotogràfic, per m2. o fracció
2.6 Còpia plànols altre paper, per m2. o fracció
2.7 CD normativa urbanística o amb continguts gràfics i alfanumèrics, per cada
Mb
Quota mínima
2.8 Còpia addicional
3. Certificats documents urbanístics registrals
3.1.Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació o de divisió
horitzontal
3.2 Certificat declaració obra nova
3.3 Certificat per a patrimonialitzar finques
4. Obres, neteja de solars, instal·lacions, etc.
4.1 Ordres d'execució:
- Complimentades voluntàriament per l'interessat
- Amb tràmit d'execució subsidiària de l'Ajuntament
La redacció del Projecte de Referència (Pr) de les obres per part dels tècnics
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)
Amb una quota mínima per obres de nova planta i/o obres majors
Amb una quota mínima per obres menors i altres
Quan les anteriors llicències d'obres menors també autoritzin l'ocupació de la
via pública amb materials de construcció, la quota mínima serà de
4.3 Canvi de titular, modificació o pròrroga de llicència d'obres majors
4.4. Tramitació d'altres expedients urbanístics (Llicències grua, ocupació via
pública amb materials construcció, autoritzacions tal·les d'arbres etc)
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.)
4.6. Tramitació expedients de llicències parcel·lació i/o divisió horitzontal
- A més per parcel·la o unitat resultant
4.7 Placa d’obres
4.8. Fiança placa d’obres

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)
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241,63
2,41
302,05
74,69
269,70
124,69
84,57
14,96
7,48
0,12
36,24
36,24
84,57
84,57
36,24

19,08
829,87

0,27%
165,16
66,07
88,09
218,32
66,07
38,53
84,57
18,12
7,27
30,96
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4.9. Treballs de supervisió i control de qualitat per part dels serveis Tècnics
Municipals
4.10. Tramitació expedient autorització instal·lacions d’energia solar
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
b. Cartells, cartelleres, banderoles i altres elements similars:
* Conjunt de 1 a 25 elements
* Conjunt de 26 a 50 elements
* Conjunt de més de 50 elements
5.2 Tramitació expedient autorització instal·lació de rètols al coronament, la
coberta o la mitgera d'un edifici.
5.3. Tramitació expedient autorització instal·lació rètol comercial /
industrial/professional, per unitat
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
6.2 Tramitació expedient de llicència per autorització
d'instal·lacions/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

112,22
37,41
93,51
149,62
112,22
38,53

11,01

VEURE
ANNEX VI

0,12%
8,03
9,96
19,91
49,79

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
B) Vivendes unifamiliars, quota anual

312.03

0,00

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'I.C.I.O.)
Quota mínima
Modificació de l'ús dels edificis o instal·lacions:
- Cada vivenda, local, etc. d'un bloc
- Cada vivenda aïllada
- Cada local o instal·lació comercial. o industrial

312.02

84,63

124,77
129,97

CLAVEGUERAM
Tarifa variable
Tipus gravamen sobre la facturació
Tarifa fixa mensual
1ª Residència
2ª Residència
Locals tancats
Càmping d'1- 440 places
Càmping de 441- 879 places
Càmping de 880-1.500places
Càmping de mes de 1.500 places
Hotels d'1-100 places
Hotels de 101-200 places
Hotels de 201-300 places
Hotels de 301-500 places
Hotels de més de 500 places
Restaurants

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

28,00%
0,77
2,18
0,77
27,59
41,03
68,47
82,33
16,59
27,59
41,03
54,62
82,34
14,38
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Spas
Piscines d'ús públic
Bars, Pubs, etc.
Comercial
Bugaderies
Provisionals d'obra
Perruqueries
Obradors
Altres
Us Industrial
Connexions
312.04

RETIRADA DE VEHICLES, GRUA I DIPÒSIT
1. Retirada per la grua de:
- Bicicletes
- Motocicletes i ciclomotors
- Resta vehicles
2. Dipòsit:
- Bicicletes, motocicletes i ciclomotors, dipòsit inferior a les 12 h.
12 hores o superior i inferior a 24
24 hores o superior, per dia o fracció
- Resta vehicles, dipòsit inferior a les 12 h.
12 hores o superior i inferior a 24
24 hores o superior, per dia o fracció
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
4. Immobilització de vehicles a la via pública amb paranys:
- Immobilització de motocicletes, ciclomotors i similars
- Turismes
- Camions, furgonetes, autocaravanes, caravanes i similars, amb un PMA igual
o inferior als 3.500 kg.
- Resta de vehicles destinats al transport de persones, mercaderies amb un
PMA superior als 3.500 kg.
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
euros per a la resta de vehicles

313.00

17,47
25,38
66,77
0,00
4,14
8,35
0,00
8,35
16,69
25,04

14,96
29,93
44,88
62,34

3,74
7,48

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
Quota mínima
2. Obertura de cales per realitzar noves preses gas, electricitat, etc. per cada
metre lineal o fracció, quota diària
Quota mínima
3. Per rases d'amplada superior a 1 m. Recàrrec
Garantia per possibles desperfectes provocats a la v/p: s'aplicarà l'ordenança
municipal 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
M2. o frac. calçada
Dipòsits a constituir:
Per m2. o fracció

313.01

14,38
14,38
5,62
3,92
14,38
14,38
5,62
14,38
3,92
14,38
55,22

0,58
41,49
0,58
41,49
1,21

58,09
29,04
307,05

INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS EN LA VIA PÚBLICA.
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Carrer 1a.m2/any
Carrer 2a.m2/any
Carrer 3a.m2/any
Carrer 4a.m2/any
313.02

489,62
402,48
319,50
238,18

OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA V/P
1. Grues
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
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
b)Sòl, per m2. o frac., a l'any irreductible
c)Volada, per m2. o frac., a l'any irreductible
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
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
* 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
*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 situades en terrenys d'ús
públic, per m2. o fracció i dia, quota irreductible
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 la realització 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
- Dificultant el trànsit rodat de vehicles i forçant maniobres de desplaçament
del seu itinerari.
5.2. Amb tall de carrer
En tots els supòsits d'aquest epígraf 6è. 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
7. Ocupació del vol amb tendals, paravents, para-sols i elements similars,
per unitat i any:
a. Tendals / paravents
b. Para-sols i altres
8. Ocupació del domini públic amb antenes de TV i similars (excloses
estacions de telefonia mòbil), per element i any o fracció
9. Exhibició de rètols
9.1 Seguint línia façana, quota per m2.
9.2 Perpendiculars, quota per m2.
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.
11. Reserva d’espai amb motiu de balls, concerts, activitats culturals,
esportives, benèfiques, etc., d’interès públic, per cada m2 o fracció i dia
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
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(*):

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
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414,93

1,00
1,00
0,74

0,35
0,97

0,12

0,97

ANNEX I
ANNEX I
ANNEX II

24,16

187,03
36,24
60,41
6,64
12,45

0,35
0,35
8,48
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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 metros.
(*) 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
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
16. Altres ocupacions diferents de les anteriors, per m2. o fracció i dia

147,51

0,97
7,48
0,97

UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL
313.02/1 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 facturació
obtinguda anualment en el terme municipal.

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:
d1) 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
d.2) 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 general tipus Blanes-Tast i similars, per tota
1.802,76
la durada i superfície de la Fira, previ acord d'aprovació de condicions per la
Junta de Govern Local, en tot cas quota mínima
f) Taules, mercaderies, etc. (quotes anuals)
f.1) Taules, per m2 o fracció:
Carrer 1a.
33,39
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

15

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.2) Expositors d'articles o altres, per m2 o frac.
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.3) Penjarelles en façana, per m.
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.4) Geladores, fins 1,30 m. de front, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.5) Geladores de més 1,3 m. de front, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.6) Aparells crêpes, crispetes i similars, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.7) Aparells esbarjo nens, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.8) Aparells accionables amb moneda/tarja per a la venda de qualsevol
tipus d'articles, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.9) Venda articles no inclosos en els apartats anteriors, amb venedor,
per m2. o fracció
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.10) Altres elements no inclosos en els apartats anteriors, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
g) Barraques, llocs venda, etc.
g1) Mercat fruita i verdures
Llocs fixos
Productors m/any
Revenedors m/any
Llocs no fixos
Productors m/trim
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
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28,14
14,51
11,65
133,55
112,45
55,27
43,62
75,12
68,87
52,37
40,72
262,09
239,55
120,29
60,08
488,29
450,97
224,13
114,49
488,29
450,97
224,09
114,49
121,86
112,48
55,27
43,67

197,82
179,72
89,37
70,73

184,46
167,79
83,45
66,01
33,39
28,14
14,51
11,65

20,37
21,31
3,65
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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
h) Quioscos, barraques i instal·lacions de fira
VEURE ANNEX IV
i) Activitats de caire promocional i comercial, o demostració i venda de
4,86
tot tipus d'article, per m2. o fracció i dia
- 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 euros 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·lacions per exhibició de 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 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, cadascuna, quota
102,47
anual.
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
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Caixers automàtics que permetin la retirada de fons, o altres operacions,
cadascun, quota anual
l5) Cabines telefòniques, m2/any
m) Indústries al carrer i activitats artístiques (fins 4m2. d'ocupació)
m1) Indústries al carrer, quota anual irreductible
m2) Fotògrafs, caricaturistes i altres artistes:
- Per dia o fracció, excepte Setmana Santa i de maig a 31
d'agost
- Pel període de Setmana Santa
- Per cada mes
- Per cada any
- Per cada m2. addicional per dia
- Per cada m2. addicional per mes
m.3) Estàtues, per dia o fracció (autorització quinzenal prorrogable)
m.4) Parades de venda de castanyes, per temporada (de l'1d'octubre fins el 8
de desembre, i fins a 10 m2.
- Per cada m2. addicional, per dia
- Per cada m2. addicional, per mes
n) Instal·lacions a platges
n.1) Instal·lacions de quioscos. Per cada 15 m2 o fracció
n.2) Taquilles barques, una
n.3) Casetes gelats, una
n.4) Casetes dutxa, vestidor, una
n.5) Patins, un
n.6) Matalassos, gandules, una
n.7) Para-sols, un
n.8) Altres tipus d'instal·lacions no especificades als apartats anteriors per
cada metre quadrat o fracció
o) Publicitat
o.1) 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.
o.1.1) Tanques publicitàries, per m2 o fracció a l'any, quota irreductible
Carrer o zona 1a.
Carrer o zona 2a.
Carrer o zona 3a.
Carrer o zona 4a.
o.1.2) Resta d'elements publicitaris, per unitat
- A l'any, quota irreductible
- Actes puntuals (termini de l'ocupació inferior al mes)
o.2) Repartiment propaganda o publicacions amb publicitat inserida
o.2.1) Repartiment propaganda no periòdica, per promoció
o.2.2) Publicacions periòdiques amb contingut informatiu (premsa escrita, amb
inserció de publicitat comercial) a l'any
o.2.3) Publicacions periòdiques amb contingut únicament comercial, a l'any
o.3) Anuncis mitjançant cartells mòbils, megafonia o audiovisuals, amb vehicle,
per promoció
o.4) Publicitat inserida en vehicles de tracció mecànica (taxis), per cada
promoció anunciada i any
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
o.5) Rodatge cinematogràfic i espots publicitaris, per dia
- fins a 250 m2. d'ocupació
- més de 250 m2., a més per m2. o fracció d'ocupació
o.6) Publicitat oral, per dia o fracció, quota irreductible

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
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275,59
59,48
40,94
8,35
36,49
125,20
250,41
2,22
32,62
2,41
279,29
2,22
32,62

PREUS
concurs
2011
+
3,2%

74,71
43,94
13,91
7,38
18,70
7,48
66,07
264,26
330,32
133,54
330,32

1.208,19
12,08
74,81
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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:
Quota mínima
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
A més, per plaça/any
2.- Entrada a garatges d'explotació amb tarifació horària, per porta
principal/any
Per cada porta d'accés addicional/any
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
A més, per plaça/any

8,42
43,89

15,46
7,99
40,71
20,40
2,41
7,73

- Coeficients correctors sobre les places/any:
Hotels i càmpings
Supermercats
Tallers de cotxes i concessionaris
Benzineres
Establiments de menjar ràpid amb autoservei o autoneteja de vehicles

0,30
1,08
0,85
6,04
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 càmpings:
0,61
* Quota mínima/any a aplicar sobre el número de places/any en tots els
120,82
supòsits anteriors
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)
- de 5,01 m. lineals fins a 100 m. lineals. Per cada m. lineal (quota anual)

10,49
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€)
Amb un quota mínima anual de

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
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6.- Reserva d'espais per hotels, agències de viatges, etc
Quotes anyals irreductibles:
Per cada vehicle fins a 6 places
De 7 a 9 places
De més de 9 places

105,21
153,74
210,49

7.- Reserva d'espais per estacionament auto-taxis
Vehicle fins a 6 places
De 7 a 9 places
De més de 9 places
8.- Reserva d'espais per parades autobús, llevat els de titularitat
municipal, cadascuna/any
9.- Reserva d'espais a la via pública per a ambulàncies i altres,
cadascun/any
10.- Reserva d'espais per sortides d'emergència en locals d'oci i/o
esbarjo, cadascuna/any
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
Quota mínima
12.- Reserva d’espai per càrrega i descàrrega de material de construcció,
en hores d’activitat.
2
Per cada m . o fracció a l'any, quota irreductible
2
Per cada m . o fracció al trimestre, quota irreductible
Quota mínima a l’any
Quota mínima al trimestre
13.- Gual d’obra
Per cada metre lineal o fracció a l’any
Quota mínima
14.- Placa gual
15.- Placa Reserva d’espai
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

313.06

68,80
104,22
134,81
440,98
68,80
68,80

20,97
120,82

44,10
11,02
440,98
110,24
120,82
362,46
9,87
93,59

0,66

ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES
1. Tarifa A (zonificació i horaris segons acord Junta de Govern)
Mínima 15 minuts
A partir de 15 minuts, fraccions de 5 minuts (cada fracció)
1 hora
2 hores
ANUL·LACIÓ DE DENÚNCIES
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):
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
b) Altres vehicles
- Estades de fins a 120 minuts (per cada hora o fracció):
- Estades superiors a 120 minuts i fins a la finalització de l’horari regulat del dia
(per cada dia o fracció):
ANUL·LACIÓ DE DENÚNCIES
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0,25
0,05
0,80
1,60
4,70

6,15

12,25
0,50
3,05
6,15
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c) Aparcament gratuït:
Les persones físiques que estiguin empadronades a Blanes, o las 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)
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
ANUL·LACIÓ DE DENÚNCIES

313.07

1,25
2,25
3,00
3,75
4,50
6,15

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
a.2. Sense que comporti l'activitat de control sanitari definida anteriorment
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:
b.2. Sense que comporti l'activitat de control sanitari definida anteriorment
c. Certificats sanitaris oficials dimanants d'arxius i registres de l'Ajuntament,
per cada certificat emès
c.1. Antiguitat fins a 1 any
c.2. Antiguitat d'1 a 5 anys
c.3. Antiguitat de més de 5 anys
d. Serveis de control sanitari que siguin ulteriors a l'autorització, l'acreditació o
l'anotació registral i independents d'aquests

138,94
79,74

69,26
10,05

10,05
19,90
29,74
66,45

PREUS PÚBLICS
340.00

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA ESPECIAL.
1.- Prestació servei de vigilància especial, per hora o fracció
2.- Servei de teleassistència domiciliària (conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Blanes i la Creu Roja Espanyola, de 20/10/2008, pel
manteniment de l'aparell transmissor).
- Manteniment aparell transmissor, quota mensual
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).

340.01

48,07

42,43

4,40

SERVEIS RELACIONATS AMB L’EDUCACIÓ DE LA INFÀNCIA
- 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...
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72,00
125,00
30,00
3,00
6,00
6,50
20,00
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PREU PÚBLIC SERVEI RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS RESIDUS
COMERCIALS.
A) Hotels, aparthotels, etc., amb servei de menjador, per plaça i any
B) Hotels, aparthotels, etc., sense servei de menjador, per plaça i any
C) Càmpings, per plaça i any
D) Empresa Nylstar, quota anyal
D.1. Prestació del servei 7 dies setmanals
D.1.1. Amb una mitjana 18 contenidors i 9 vivendes
D.1.2. Amb una mitjana de 15 contenidors
D.2. Prestació del servei 5 dies setmanals
D.2.1. Amb una mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes
D.2.2. Amb una mitjana de 15 contenidors
E) 1.Cinema multisales amb restauració, quota anual per cada sala
E) 2.Sales de festa, bingos, cinema tradicional, discoteques, atraccions, quota
anual
F) Venda tradicional, productes alimentació i begudes, quota anual
G) Entitats bancàries i caixes d'estalvi, quota anual
H) Cafeteries tradicionals, bars, tavernes, quota anual:
<50 m2.
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
>551 m2.
I) Establiments de prestació de servei de menjar ràpid, quota anual
J) Restaurants tradicionals, quota anual
<50 m2.
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
>650 m2.
K) Alimentació i complements: Autoserveis, supermercats i superserveis, quota
anual
<50 m2.
51-75
76-100
101-125
126-150
151-200
201-250
251-350
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19,07
14,51
8,95

71.671,04
58.676,88
53.666,72
43.673,29
1.491,91
944,83
162,29
187,96
560,46
573,65
586,84
600,02
613,23
626,41
639,60
652,78
665,98
679,16
692,36
705,54
1.675,36
978,50
995,64
1.012,78
1.029,93
1.047,07
1.064,21
1.081,33
1.098,50
1.115,66
1.132,80
1.149,97
1.167,10
1.184,22
1.201,49

162,29
199,55
239,11
278,68
318,25
399,11
480,08
809,77
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351-450
451-550
551-650
651-750
751-1500
1501-2500
>2500 m2.

1.018,00
1.226,24
1.446,04
1.654,28
2.602,87
4.743,03
9.254,67

<100 m2.
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
>2300 m2.

162,29
291,87
423,76
555,62
688,31
821,34
954.39
1.087,42
1.220,47
1.352,35
1.485,38
1.617,25
1.752,59
1.885,64
2.018,66
2.151,70
2.406,22
2.614,45
2.782.19
2.926,79
3.071,39
3.216,00
3.366,39
3.516,78
163,84

L) Alimentació: Indústries i comerç a l'engròs, quota anual

M) Professionals
N) Venda-reparació de vehicles, embarcacions, subministraments industrials,
quota anual
<100 m2.
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
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202,41
238,31
277,65
318,13
357,47
396,81
437,29
477,77
517,11
556,44
595,76
636,28
676,75
716,08
756,58
795,90
836,40
875,74
915,06
955,54
994,87
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O) Indústries en general, incloses depuradores
anual

2101-2200
2201-2300
2301-2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800
>2800 m2.
d'aigües residuals, quota

1.034,20
1.074,69
1.114,02
1.154,52
1.195,00
1.245,86
1.285,97
2.006,60

<50 m2.
50-75
76-100
101-125
126-150
151-250
251-350
351-450
451-550
551-750
751-1000
1001-1500
>1500 m2.

163,84
179,31
200,14
212,54
239,46
319,28
403,10
483,34
563,61
724,14
924,81
1.326,12
1.727,45

<400 m2.

165,49

401-550

198,59

551-700

234,34

701-850

271,84

P) Instal·lacions esportives privades, quota anual

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
163,84

Q) Altres activitats no previstes als apartats anteriors, quota anual
R) Contenidors d'ús exclusiu
Pel subministrament, quota inicial i per cada reposició
Per neteja i manteniment, quota anual per cada contenidor 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
Revenedors
b) Llocs no fixos:
Productors
Revenedors
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
1r i 4t trimestre natural
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137,84

30,90
106,66
24,93
66,80

51,84
36,39
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Revenedors

340.03

2n i 3r trimestre natural

157,50

1r i 4t trimestre natural
b) Llocs no fixos:
Productors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
Revenedors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
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
- Altres emplaçaments
b) Llocs no fixos
A aquestes tarifes, caldrà incrementar l'IVA corresponent

106,66

340.05

15,87
13,82
3,08

15,81

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

ELIMINACIÓ I/O RESTITUCIÓ DE L’ARBRAT PÚBLIC
1. Import genèric per treure un arbre de la via pública
2. Import de trasplantament d'un arbre
3. Import genèric per restituir un arbre perdut
4. A més a més, tapar un escosell 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’escosell
prefabricades, ni feines de jardineria)

340.06

66,80
31,90

SERVEI D’AJUT A DOMICILI
- Servei d'atenció a domicili amb desplaçament inclòs - quota ordinària, per
hora (IVA inclòs)

340.04

24,92
11,96

113,10
106,42
116,44
487,44

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.
2.- Senyalització horitzontal, per ml
2.1. Guals
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml
2.2. Zig-Zag càrrega i descàrrega
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml
2.3. Graelles / Contragual
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml
3. Neteja pintura senyalització horitzontal, per hora o fracció

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

87,20

49,22
74,88
112,32
166,87
73,58
110,37
165,54
248,32
74,87
112,31
168,47
252,72
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
Senyalització horitzontal
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.
- Altres horaris
1.2. Utilització de les sales d'assaig, fins a 6 hores setmanals per grup, quota
mensual irreductible
a) Grups locals
b) Grups d'altres poblacions
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.
* Es pot satisfer amb obra, la qual es comptabilitzarà pel seu preu
4. Centre MORRALLA
- Planta Baixa
Empreses
Entitats, activitats amb entrada i/o barra
a)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
5. Arrendament del Teatre de Blanes per part de l'empresa arrendatària,
segons l'estipulat en contracte
6. Espais públics autoritzats per a la pràctica de tir amb armes de foc
Per persona i sessió

341.02

26,67
34,01

11,65
69,89

581,91

300,00
120,00
20,00
35,00
8,00
15,00
35,00
12,00

12,38

APROFITAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
1) Utilització de les instal·lacions esportives municipals, en cursets
organitzat per l’Àrea d'Esports, quotes irreductibles:
a) Gimnàstica 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 poliesportiu i escola d'atletisme
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12,68
3,54
9,01
9,63
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- 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

9,01
9,63
9,01
16,36
9,01
18,03
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
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.
f) Curs de natació per a nadons (curs trimestral)
- Matrícula
9,01
- 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 l’apartat f),
l’import del preu públic serà el proporcional a la quota establerta, aplicant el prorrateig mensual
irreductible.
g) Natació d’Estiu (1 hora/dia/mes)
- Matrícula
9,01
- Quota mensual
33,47
h) Natació matinal (adults) (1 hora/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
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
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a.4 Pavelló 1.3.
a.5 Pavelló 2.
b) Pavelló 3
b.1. Pavelló 3.1.
b.2. Pavelló 3.2.
b.3. Sala de boxa
c) Pavelló 4
d) Camps futbol de terra
e) Camp futbol-11 de gespa
f) Camps futbol-11 de terra i de gespa alhora
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 o fracció 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

36,23
105,37
130,01
48,41
70,77
24,05
3,74
12,47

3,74
4,98

n) Pavelló verd de la ciutat esportiva

158,05

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

63,22
79,03
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·lació amb il·luminació recàrrec 25%
Per utilització de qualsevol instal·lació en caps de setmana i festius, recàrrec
d’un 25%
4) Utilització de pistes, camps esportius municipals, llaguts i sales de
juntes per part de les entitats blanenques inscrites en el Registre
Municipal 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’apartat 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 anteriors, 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
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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
10,65
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
5,33
fracció i dia
d.3) Qualsevol instal·lació temporal de bar, superior a 30 dies naturals
2,92
consecutius i fins un màxim de 6 mesos, per m2 o fracció i dia
e) Altres instal·lacions per venda
2
7,24
Per m o fracció i dia
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 aplicar a l’organitzador d’una activitat esportiva que estableixi un
3,00
pagament per l’accés a l’esdeveniment euros/entrada
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 no regulat en aquest
En funció del cost
document
6) Reposició de determinats elements de les instal·lacions esportives
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

341.04

2,81

UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
TIPUS DE RESIDU
Runa neta, euros per tona
Voluminosos i rebuig (*), euros per tona
Esporga (restes vegetals), euros per tona
Porexpan, euros per m3
RAEE - residus d’aparell elèctrics i electrònics no industrials
Fustes (mobles, conglomerats, etc.), euros per tona
Plàstics (caixes i film industrial)
Paper i cartró
Residus especials
Olis minerals i lubricants
Olis no recuperables (minerals-lubricants-olis vegetals), euros/Kg
Bases i àcids, euros/kg
Dissolvents líquids, euros/kg
Sòlids i pastosos, euros/kg
Aerosols buits o plens, euros/kg
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Envasos i embalatges que hagin contingut residus especials, euros/kg
Pneumàtics (sense llanta) euros per tona
Pneumàtics (amb llanta), euros per unitat
Fluorescents
341.05

0,15
0,00
2,73

CASALS MUNICIPALS
1. Quotes mensuals
Torn de matí o tarda
Torn de matí i tarda
Proposta a treballar
2. Primera quinzena de setembre
i aprovar per JGL
Torn de matí o tarda
Torn de matí i tarda
3. Quota 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 càtering, 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 poliesportives/patis
Amb enllumenat
Per hora o fracció
Per dia
Sense enllumenat
Per hora o fracció
Per dia
2. Sales polivalents / gimnàs / menjador
Per hora o fracció
Per dia
3. Altres espais (aules, cuina, laboratori, biblioteca, aules especialitzades
i altres dependències)
Per hora o fracció
Per dia
4. Serveis complementaris (per hora o fracció)
Neteja
Guarda seguretat
- Moviment mobiliari
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

341.07

31,61
316,10
24,05
240,45
15,81
158,05

15,81
158,05
21,07
21,07
22,13

5,00
50,00
20,00
35,00
20,00

CAMPUS ESPORTIUS MUNICIPALS
Per setmana i persona
Durant la setmana de la Festa Major de Blanes
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UTILITZACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL
1. Per empresa comercial
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
2. Per entitat local
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
c. De 18h a 22h + 1h. Un vespre
3. Entitat no lucrativa
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
c. De 18h a 22h + 1h. Un vespre
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TARIFES EMPRESES GESTORES DE SERVEIS

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS
Tarifes autoritzades
1. - TRANSPORT URBÀ ORDINARI (línies 1, 2, 5, 7, 8 i 9)
- Bitllet senzill 2,5,7,8 i 9
- 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.
- Nou abonament T10/60 dies – recàrrega
- Nou abonament t10/30 dies -recàrrega
- Nou Bitllet urbà Línia 1 anar i tornar (fins hospital) (1)
2. - TRANSPORT URBÀ ESPECIAL
2.1.- ESTACIÓ FERROCARRIL (línia 4)
- Bitllet ordinari
- Abonament especial 10 viatges -recàrrega- Abonament inicial estació 28 viatges (amb fiança)
- Nou abonament urbà T10/60 ó 30 inicial 34 viatges +
- Nou abonament T10/60 dies
- Nou abonament T10/30 dies
2.4.- CARRILET
- Bitllet ordinari
- Bitllet anar i tornar
- Abonament urbà especial de 5 viatges (2)
2.5.- CARRILET SANT JOAN (anar i tornar)
2.6- BLANES CENTRE-CALA SANT FRANCESC (anar i tornar)
3 - JUBILATS: abonament anual ordinari (3)
JUBILATS abonament anual bonificat
-Recàrrega de 100 viatges abonament ordinari
- Recàrrega de 100 viatges abonament bonificat
- CARNET JOVE
Compra inicial 62 viatges amb 2 eur. de fiança.
Recàrrega de 60 viatges
Recàrrega de 10 viatges
- TARJA-MES (Ordinari urbà)
- TARJA 60/30 (nova)
NOTES:

0,95
--------------------27,50
8,00
7,50
1,50

1,25
-------------------27,50
8,00
7,50
2,40
4,80
3,15
4,60
3,00
28,00
7,00
10,00
3,00
34,50
31,40
5,25
--------25,50

(1) A la línia 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
28,00
superiors als del salari mínim interprofessional, per nucli familiar.
b)
euros anuals, en el supòsit que una persona tingui ingressos anuals
7,00
inferiors als del salari mínim interprofessional, per nucli familiar.
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.
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ESTACIONAMENT DE VEHICLES A L’APARCAMENT SOTERRANI DEL PASSEIG
CORTILS I VIETA a partir de 01/01/2012
Tarifes
autoritzades
IVA INCLÒS
1. Tarifa per minut, sense increment respecte de 2011

0,04670

2. Tarifes abonaments mensuals
Abonament complert (24 hores)

144,43

Abonament diürn

120,40

Abonament nocturn

60,17

Abonament de motos

23,95

TEATRE MUNICIPAL DE BLANES
Les propostes de taquillatge i preus d'utilització del teatre municipal de Blanes (actualment concessió
de servei públic) seran aprovades per la Junta de Govern Local

INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS: Els preus unitari autoritzats per
a elements a emprar en aquestes instal·lacions figuren en ANNEX 3.6
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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.
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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.
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.
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

35

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

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
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,
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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:
a) 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.
b) 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.
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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
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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.

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.
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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 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.
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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 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.
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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.
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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
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.
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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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.
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
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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’article
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:
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
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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 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.
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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)
b)
c)
d)

Per la Llei general tributària i altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria.
Pel vigent Reglament general de recaptació.
Per les normes de cada tribut i altres ingressos de dret públic.
Per la present ordenança general.

En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament General de Recaptació.
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.
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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.
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores.
2. 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.
3. 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.
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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
Entre 3 i 6 mesos
Entre 6 i 12 mesos
Després de 12 mesos

5%
10%
15%
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
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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 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.
8. 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.
9. Si no hagués transcorregut el període reglamentari d’ingrés i el pagament es produeix dins
d’aquest, no es liquidaran interessos de demora.
10. 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.
11. 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..
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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.
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
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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:
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.
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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.
2. 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.
3. 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.
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4. 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.
5. 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.
6. 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
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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
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)
b)
c)
d)

Comissió repetida d’infraccions tributàries.
Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
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.
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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.
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.
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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
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.
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ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament de les taxes municipals es regeixen per la Secció tercera
del Capítol III del Text Refós de les Hisendes Locals, en els seus articles 20 a 27, per la Llei
58/2003, General Tributària i supletòriament, per la Llei 8/1989 de Taxes i Preus Públics, de 15
d’abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta
ordenança sense perjudici del que disposi la redacció particularitzada de cada ordenança fiscal
reguladora.
Article 2n.- Fet imposable.
1. L’Ajuntament de Blanes estableix taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local que es refereixin als subjectes passius determinats o que
els afectin o els beneficiïn de manera particular.
Tenen la consideració de taxes les prestacions patrimonials establertes per:
a) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
b) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de
dret públic de competència local que es refereixi al subjecte passiu o que l’afecti o el
beneficiï de manera particular, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies
següents:
a. Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests
efectes, no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels
administrats:
-

Quan estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

-

Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per
a la vida privada o social del sol·licitant.

b. Que no els presti o els efectuï el sector privat, tant si existeix com si no existeix
reserva a favor del sector públic d’acord amb la normativa vigent.
2. S’entén que l’activitat administrativa o el servei es refereix a un subjecte passiu determinat o
que l’afecta o el beneficia de manera particular quan ha estat motivada directament o
indirectament per aquest, pel fet que les seves actuacions o omissions obliguin l’Ajuntament
de Blanes a exercir d’ofici activitats específiques o a prestar serveis per raons d’interès públic
en l’exercici de les potestats municipals atribuïdes per l’ordenament jurídic com seguretat,
salubritat, subministraments, urbanisme, igualtat contributiva o justícia fiscal o qualsevol altra.
Article 3r.- Supòsits de no subjecció.
1. Les entitats locals no poden exigir taxes pels serveis següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proveïment d’aigües en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció civil.
Neteja de la via pública.
Ensenyament als nivells d’educació obligatòria.

2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les taxes per
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents
als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que afectin de
manera immediata la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
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Article 4t.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària:
a) Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
d’acord amb algun dels supòsits previstos en l’article 20.3 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals.
b) Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats locals que
prestin o realitzin les entitats locals, d’acord amb algun dels supòsits previstos en l’art.
20.4 de l’esmentada Llei i en l’art. 2n de la present Ordenança.
2. Tenen la condició de substituts del contribuent:
a) En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als
ocupants d’habitatges o locals, els propietaris d’aquests immobles, els quals poden
repercutir, si s’escau, les quotes sobre els beneficiaris respectius.
b) En les taxes establertes per l’atorgament de les llicències urbanístiques que preveu la
normativa sobre sòl i ordenació urbana, els constructors i els contractistes d’obres.
c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis, de
prevenció de ruïnes, construccions i demolicions, salvaments i, en general, de protecció
de persones i béns, incloent-hi el manteniment del servei, les entitats o societats
asseguradores del risc.
d) En les taxes establertes per la utilització privativa o l’aprofitament especial per a entrades
de vehicles o carruatges a través de les voreres i per construir-les, mantenir-les, modificarles o suprimir-les, els propietaris de les finques i els locals als quals donin accés aquestes
entrades de vehicles, els quals poden repercutir, si s’escau, les quotes sobre els
beneficiaris respectius.
Article 5è.- Quantia.
1. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local es fixarà d’acord amb les següents regles:
a) Amb caràcter general, es prendrà com a referència el valor que tindria en el mercat la
utilitat derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de
domini públic.
b) Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa serà determinat pel
valor dinerari de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o
adjudicació.
c) Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals a favor de les empreses explotadores de
serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat, l’import d’aquelles consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en
l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada
termini municipal les referides empreses.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores dels esmentats serveis,
les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’aquelles.
No s’inclouran en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de telefonia
mòbil.
Aquest règim especial de quantificació s’aplicarà a les empreses a què es refereix l’apartat
c), tant si són titulars de les xarxes corresponents a través de les quals s’efectuen els
subministraments com si, no essent titulars de les esmentades xarxes, ho són de drets
d’ús, accés o interconnexió a aquelles.
A efectes del que es disposa en aquest paràgraf, s’entendrà per ingressos bruts
procedents de la facturació aquells, que essent imputables a cada entitat, hagin estat
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obtinguts per aquesta com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme
municipal.
No quedaran inclosos entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes
que gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la que s’apliqui aquest règim especial de
quantificació de la taxa.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes per a efectuar els subministraments deduiran dels
seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres empreses en concepte
d’accés o interconnexió a les xarxes d’aquelles. Les empreses titulars de les esmentades
xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per tal concepte entre els seus
ingressos bruts de facturació.
L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim especial no podrà ésser repercutit als usuaris
dels serveis de subministrament a què es refereix aquest apartat c).
Les taxes regulades en aquest apartat c) són compatibles amb altres taxes que puguin
establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, de
les quals les empreses a què es refereix aquest apartat hagin d’ésser subjectes passius,
conforme amb el que s’estableix en l’article 23.1.b) del TR de les Hisendes Locals, i
s’exclou pel pagament d’aquesta taxa l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització
privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals.
2. En general, i d’acord amb el que preveu el paràgraf següent, l’import de les taxes per la
prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no pot excedir, en conjunt, el cost real o
previsible del servei o l’activitat de què es tracti o, si hi manca, del valor de la prestació
rebuda.
Per a la determinació d’aquest import, cal prendre en consideració els costos directes i els
indirectes, incloent-hi els de caràcter financer, l’amortització de l’immobilitzat i, si s’escau, els
necessaris per garantir el manteniment i l’exercici raonable del servei o l’activitat per la
prestació o la realització del qual s’exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost
o l’organisme que el satisfaci. El manteniment i l’exercici raonable del servei o de l’activitat de
què es tracti es calcula d’acord amb el pressupost i el projecte aprovats per l’òrgan competent.
3. La quota tributària consisteix, segons disposi l’ordenança fiscal corresponent, en:
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa.
b) Una quantitat fixa assenyalada a aquest efecte.
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.
4. Per determinar la quantia de les taxes, es poden tenir en compte els criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
5. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament
del domini públic local, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa que correspongui,
està obligat a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació i a dipositarne prèviament l’import. Si els danys són irreparables, l’entitat ha de ser indemnitzada en una
quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. Les entitats
locals no poden condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions ni els reintegraments a
què es refereix aquest apartat.
6. Els acords d’establiment de taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic, o per finançar totalment o parcialment els nous serveis, s’han d’adoptar en vista
d’informes tecnico-econòmics en què es posi de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost d’aquells serveis, respectivament.
Article 6è.- Meritament.
1. Principi general
L’obligació de contribuir neix per la realització del fet imposable que configura cadascuna de
les taxes. Com a fets imposables cal distingir els següents:
a) per la realització de l’activitat administrativa necessària per l’atorgament d’una
llicència/autorització municipal, per resolució expressa o, si així ho preveu la llei,
presumpta i per l’activitat administrativa en exercici de les obligacions municipals de
control i policia.
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b) per la prestació d’un servei, legalment finançat amb taxa, per part de l’Ajuntament.
c) per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic per part de
l’interessat.
La quota corresponent als apartats a) i b) anteriors podrà ser una proporció del cost del
servei o ser equivalent al mateix.
La quota de l’apartat c) tendirà a equiparar-se amb els valors de mercat.
2. Excepcions del principi general
I. No existirà obligació de contribuir: Quan per causa imputable a l’Ajuntament o per causa de
força major o per supòsits aliens a la voluntat del contribuent, es produeixi un o varis dels
següents efectes:
i)

l’activitat administrativa prestada ha estat innecessària o ineficaç.

ii)

el servei s’ha prestat de forma anormal.

II. Existirà obligació de contribuir: Quan per causa imputable al subjecte passiu, de forma
directa o indirecta, per les seves actuacions o omissions, l’Ajuntament de Blanes quedi
obligat a exercir d’ofici activitats específiques o a prestar serveis especials. Serà causa
imputable al subjecte passiu, a títol enunciatiu no limitatiu :
a. L’exercici d’activitats econòmiques sense llicència
b. L’execució d’obres sense llicència
El reconeixement de l’excepció i la determinació i liquidació de la quota final de la taxa
requerirà la tramitació d’expedient, amb incorporació d’un informe tècnic motivat i de la
documentació justificativa necessària. L’expedient serà sotmès a resolució de la Junta de
Govern Local.
L’aprovació, en el seu cas, de la devolució d’imports ingressats indegudament exigirà també
acord del mateix òrgan. Llevat els supòsits d’excepció abans expressats, les devolucions
d’ingressos indeguts queden regulades als articles 29, 30 i 31 de l’Ordenança general de
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.
A l’expedient que es tramiti per raó de l’excepció expressada a l’apartat I anterior
s’incorporarà, a més, un dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda.
3. Exercici d’activitat econòmica o execució d’obres sense llicència/autorització.- Cal distingir dos
supòsits:
a) Quan sigui possible legalment atorgar una llicència/autorització i es realitzi el fet
imposable objecte de tributació, el regidor delegat d’Hisenda requerirà la regularització
fiscal de l’obligat al pagament i, per la major complexitat de l’expedient administratiu
necessari per a la legalització de l’activitat exercida, multiplicarà la quota prevista en
ordenança pel factor 1,26 per cobrir el major cost de tramitació, sense perjudici de la
incoació de l’expedient sancionador pertinent.
b) Quan no sigui possible legalment atorgar una llicència/autorització, l’alcaldia, a partir
d’informe tècnic, iniciarà procediment per decretar el cessament immediat de l’activitat o
de l’execució d’obres i seran d’aplicació els articles 2.2 i 6.2.II. de la present Ordenança.
La quota prevista en Ordenança es multiplicarà per 1,26 per cobrir el cost del conjunt
d’activitats específiques que l’Ajuntament estarà obligat a realitzar, sense perjudici de la
incoació de l’expedient sancionador pertinent.
4. Utilització o aprofitament del domini públic sense llicència/autorització
El regidor delegat d’Hisenda requerirà la regularització fiscal de l’obligat al pagament i, per la
major complexitat de l’expedient administratiu multiplicarà la quota prevista en ordenança pel
factor 1,26 per cobrir el major cost de tramitació, sense perjudici de la incoació de l’expedient
sancionador pertinent.
5. Taxes periòdiques: Quan el fet imposable de la taxa sigui de tracte successiu i s’estengui a
varis exercicis caldrà tenir en compte el següent:
a. La quota s’acreditarà el dia primer de gener de cada any natural.
b. Si l’inici o cessament del fet imposable no coincideix amb l’any natural, el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb prorrateig de la quota, en els termes que
s’estableixin a l’ordenança fiscal corresponent.
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c. Les utilitzacions o aprofitaments que legalment puguin superar l’any i no siguin superiors a
4 exercicis seran autoritzats per la Junta de Govern Local i les quotes s’actualitzaran
anualment amb l’IPC estatal.
6. Desistiment, renúncia o caducitat imputable a l’interessat.- Quan tingui efecte durant el
període de tramitació de l’expedient administratiu i abans d’un acord favorable o desfavorable
sobre la sol·licitud, la quota que caldrà satisfer serà, en funció de la fase de tramitació en que
es trobi l’expedient, el percentatge corresponent segons taula annexa a aplicar sobre la quota
que pertocaria si s’hagués atorgat la llicència.
Fase del procediment
Fase d'iniciació/ordenació
Fase d'instrucció
Fase de finalització

% aplicació
10%
50%
80%

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.
Article 7è.- Normes de gestió.
1. Les entitats locals poden exigir les taxes en règim d’autoliquidació.
2. Les entitats locals poden establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, a fi de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials que se’n deriven, o els procediments de
liquidació o recaptació.
3. D’acord amb el que està previst a la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes
de caràcter periòdic regulades en cadascuna de les ordenances fiscals individuals que són
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa sigui idèntic amb l’obligat al
pagament del preu públic al que substitueix.
Article 8è.- Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària que en relació a les taxes, resultin procedents,
s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i en l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en la present Ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el 29 d’octubre de 2007 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 13 de desembre de 2007. Aquesta regirà a partir de l’1 de gener
de 2008 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa
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Ordenança Fiscal núm. 361.00
REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
FET IMPOSABLE.
Article 1r.1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest municipi.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.
Article 2n.1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les
finalitzats que hom li ha atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i aquells la
titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d'aquest municipi.
2. Les obres o els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils, el capital social dels quals aquest
municipi en fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació dels serveis amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.
Article 3r.El municipi podrà potestativament, acordar la imposició i ordenació de contribucions especials,
sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en l'article
1r. d'aquesta ordenança general:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de
xarxes de clavegueram i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i
pavimentades i per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit , conducció i depuració d'aigües
per al proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
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l)

Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicacions i informació.
m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevulla altres obres o serveis municipals.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
Article 4rt.1. En matèria de contribucions especials no es coneixeran altres beneficis fiscals que els que
s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a una benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat anterior,
així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte en el que
considerin que hi ha el seu dret emparat.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que
haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions no es
podran distribuir entre els altres subjectes passius.
SUBJECTES PASSIUS.
Article 5è.1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General
Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment dels
serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades
especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de servei a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d'utilitzar.
Article 6è.1. Sens perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta
Ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o
serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris
facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació
en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, hom entendrà
el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual se n'ocuparà la mateixa comunitat.
BASE IMPOSABLE
Article 7è.1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100
del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels
serveis.
2. Els cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
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a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïta i obligatòriament al municipi, o el
d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que
s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi hagués d’apel·lar el crèdit
per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el
cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real
resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n., 1, c) d'aquesta Ordenança o de les
que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat 2,b) del
mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de
l'import d'aquestes aportacions sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions
públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el límit del 90 per 100
a què es fa referència en l'apartat primer d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la
quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total, l'import de les subvencions o auxilis que
l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom
exceptua el cas en que la persona o entitat que aporti la subvenció o auxili tingui la condició de
subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de
l'article 9è. d'aquesta ordenança.
Article 8è.La corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que hagi
suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què
es tracti, amb el límit, sempre del 90 per 100 a què es refereix l'article anterior.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 9è.1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius tenint
en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separadament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre
les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la
quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per 100 de l'import de les primes que
aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització
total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r. m) d'aquesta ordenança general, l'import
de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara
que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que s’examinaven per aquesta raó, l'import
d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o
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entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de
subjectes passius.
Article 10è.1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o
seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als
efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom
no s'atendrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada
contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres
lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques amb façana a la via pública no només
les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana, sinó també les que
estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que
delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana
es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les
circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais
lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es
consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les
façanes immediates.
ACREDITAMENT
Article 11è.1. Les contribucions especials s'acreditaran en el moment que les obres s'hagin realitzat o comenci
la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per a cada un
dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció de
l'obra.
2. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada s'hagi aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament de la bestreta de les contribucions
especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la bestreta
d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta
corresponent.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5è.
d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les
quotes a la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la
persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període
comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a
notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la
data de la transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al
cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient mencionat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del
servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran com a lliurament a
compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva
la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret
d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data d'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució corresponent.
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GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
Article 12è.La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la
forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei general tributària, en les altres lleis de l'Estat,
reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 13è.1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi, podrà concedir, a sol·licitud
del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent-se
de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les
quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, aval bancari o una altra garantia suficient que satisfaci
a la corporació.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import
total de la quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de la
cèdula d’apressadament per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
5. D'acord amb les condicions socioeconòmiques de la zona en la que es facin les obres, la seva
naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a
tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar
els pagaments que considerin oportuns.
6. Les persones que ho sol·licitin i acreditin la seva condició de pensionista, gaudiran de
fraccionament de les quotes sense que meritin interessos de demora, sempre i quan l'habitatge
afectat per les contribucions constitueixi la seva residència habitual, sense disposar d'altres
complementàries.
La sol·licitud es realitzarà mitjançant compareixença en el Dept. de Gestió Tributària, que
informarà del compliment dels requisits anteriors, elevant les peticions a la Junta de Govern
per a la seva aprovació, no meritant en cap cas l'interès de demora corresponent.
El contingut d’aquest apartat serà també d’aplicació en el cas que les obres siguin finançades
mitjançant quotes urbanístiques.
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ.
Article 14è.1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del municipi de
l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de
pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin aprovat les
seves ordenacions concretes.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es
remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials.
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i desprès de
determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixen i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats
podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les
persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.
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Article 15è.1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o
'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials,
s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets
d'imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de la
contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat
d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que
s'escaiguin.
COL·LABORACIÓ CIUTADANA.
Article 16è.1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació administrativa
de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de serveis
per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que no s'hagi d'aportar a aquest
municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui
segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació de
serveis promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions administratives de
contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions
especials.
Article 17è.Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article
anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a
mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 18è.1. 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 contingudes en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General
Tributària i demés disposicions d'aplicació.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
Disposició final.
Les modificacions introduïdes en la present Ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el 29 d’octubre de 2007 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 13 de desembre de 2007. Aquesta regirà a partir de l’1 de gener
de 2008 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS BENEFICIS FISCALS

Article 1.- Naturalesa i finalitat.
1.1 Naturalesa de l’Ordenança.
-

La present ordenança general i el seu annex és un compendi dels beneficis fiscals,
exempcions i bonificacions, establertes per l’Ajuntament de Blanes en l’àmbit de les seves
competències i en els supòsits previstos en les Lleis.

1.2 Finalitat.
Es dicta aquesta ordenança per posar a l’abast dels ciutadans en un sol text i de forma
sistematitzada tota la informació referida als beneficis fiscals, ara dispersa en cadascuna de les
ordenances fiscals, la qual cosa dificulta el coneixement de la seva existència.
Article 2.- Aspectes generals.
1. No es podran reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats
Internacionals.
No obstant això, també podran ésser reconeguts els beneficis fiscals que les entitats locals
estableixin en aquesta Ordenança en els supòsits expressament previstos per la Llei.
2. La concessió o denegació d’exempcions, reduccions o bonificacions s’ajustarà a la normativa
específica de cada tribut, sense que en cap cas pugui admetre’s l’analogia per a estendre més
enllà dels seus termes estrictes l’àmbit de les exempcions o bonificacions.
3. Tret de previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat,
motiu pel qual aquests hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a l’Alcalde, que
haurà d’acompanyar-se de la fonamentació que el sol·licitant consideri suficient.
4. Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals trobar-se al corrent de
pagament de les obligacions amb l’Ajuntament.
5. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, no obstant
això, quan aquests siguin sol.licitats abans de que la liquidació corresponent adquireixi
fermesa, podrà concedir-se sempre que en la data de meritament del tribut concorrin els
requisits que habilitin per gaudir-ne.
La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud no es produirà:
-

En el cas de liquidacions incloses en padró, fins la finalització del període voluntari de
pagament.
En cas d’ingressos directes, fins un mes després de la seva notificació.
En cas d’autoliquidacions, fins uns mes després de la finalització del termini de presentació.

Article 3.- Tramitació.
1. El Servei de Gestió Tributària tramitarà l’expedient i elaborarà proposta de resolució que,
informada per la Intervenció, s’elevarà al tinent d’alcalde d’Hisenda, òrgan competent per a
adoptar acord de concessió o denegació del benefici fiscal.
2. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptaran en el
termini de sis mesos comptats des de la data de la sol·licitud. Si no es dicta resolució en
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
3. A excepció del període de la Festa Major, les entitats que figurin inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats, regulat en el Capítol II del Reglament de participació ciutadana i els
esportistes individuals que formin part del registre d’Esportista Individual” de l’Àrea d’Esports,
no estaran subjectes a les taxes i preus públics següents derivats de l’exercici de les activitats
d’interès públic que els hi són pròpies i de les que la seva única i exclusiva finalitat sigui la de
finançar la realització d’aquestes activitats.
-

Taxa per serveis generals.
Taxa per autorització d’ocupació de la via pública.
Taxa per ocupació de la via pública.
Taxa per ús del “logo” municipal.
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Preu públic pel servei de vigilància especial.
Preus públics per ús de les dependències/instal·lacions municipals.
Taxa de recollida d’escombraries derivada d’activitats a la via pública.

4. La Junta de Govern Local podrà aprovar l’ajut d’alguna de les taxes i preus públics citats a
l’apartat 3 anterior, meritats per entitats sense ànim de lucre i no inscrites al Registre municipal
d’entitats, sempre i quan la realització del fet imposable no es porti a terme durant el període
de la Festa Major. Posteriorment es donarà compte a la Comissió Informativa d’Hisenda.”
5. Quan es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici, s’aplicaran en el moment de
practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la informació acreditativa dels
requisits exigits per a gaudir-ne.
Article 4.- Pèrdua dels beneficis fiscals.
Si durant el termini de gaudiment del benefici fiscal desapareixen les circumstàncies subjectives
i/o objectives que van donar lloc al seu atorgament, el Servei de Gestió Tributària procedirà a la
pràctica de la liquidació corresponent a l’import del benefici fiscal i dels interessos de demora a
partir del dia que causà efectes fins al dia d’aprovació de la liquidació per part de la Junta de
Govern Local.
Article 5.- Infraccions i sancions.
Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de beneficis i incentius fiscals mitjançant
l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses sempre que, com a conseqüència
d’aquesta conducta, no procedeixi imposar a l’interessat les sancions previstes en els articles 191,
192 i 195 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
La infracció tributària prevista serà greu i es sancionarà amb multa pecuniària fixa de 300 €.
DISPOSICIÓ FINAL
Primera.- En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança i el seu annex s’aplicarà la Llei
General Tributària, el Text Refós de les hisendes locals i altres disposicions que les desenvolupin
o complementin.
Segona.- Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades
provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2009
i han esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2009. Aquestes regiran a
partir de l’1 de gener de 2010 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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ANNEX A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE BENEFICIS FISCALS
IMPOSTOS
Ordenança fiscal núm. 112.00
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Exempcions a aplicar d’ofici:
a. Els que siguin propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals, i
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així
com els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional.
b. Els béns comunals i els forests veïnals en mà comuna.
c.

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

d. Els de la Creu Roja Espanyola.
e. Els d'aquells organismes o entitats als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de Convenis
Internacionals vigents, i els dels Governs estrangers destinats a la seva representació
diplomàtica o consular, o als seus organismes oficials, a condició de reciprocitat.
f.

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

g. Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos
terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei
indispensable per a l'explotació de les esmentades línies. En conseqüència, no estan exempts
els establiments d'hostaleria, espectacles comercials i d'esbarjo, les cases destinades a
vivendes dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
Exempcions a aplicar prèvia sol·licitud de l’interessat
a. Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment o
parcialment, al règim de concert educatiu, respecte a la superfície afectada a l’ensenyament
concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l'activitat docent, amb
l’abast previst en el Reial Decret 2187/1995, de 28 de desembre o norma posterior aplicable.
b. Els béns immobles declarats expressament i individualment monument o jardí històric d'interès
cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l'art. 9 de la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix el seu
article 12è com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol; així com els compresos en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei.
Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dins del perímetre
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells,
sinó, exclusivament, als què reuneixin les condicions següents:
- En zones arqueològiques, els que estiguin inclosos com objecte d'especial protecció en
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'art. 20 de la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
- En llocs o conjunts històrics, els que tinguin una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i
estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que
s’aprova el Reglament de Planejament Urbanístic per al desenvolupament i aplicació de la Llei
sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com a objecte de protecció integral en els termes
previstos en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 28 de juny.
c.

Els forestals, quant a la part repoblada de les finques on les corporacions, entitats i particulars
realitzin repoblacions forestals i també els trams en regeneració de masses arbrades
subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal.
L'exempció prevista en aquest paràgraf tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir
del període impositiu següent a aquell en que es realitzi la sol·licitud.
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d. Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els
mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels centres i
pertanyin a una o vàries de les categories següents: Hospital públic gestionat per la Seguretat
Social.
• Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.
• Centres d’assistència primària, d’accés general.
• Garatge de les ambulàncies pertanyent als centres que gaudeixen d’exempció.
Per gaudir d’aquesta exempció serà necessari aportar els següents documents:
- còpia del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció
del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les instal·lacions,
que permetin prestar un servei sanitari de qualitat.
A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran
exempts els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos en la normativa reguladora
de les hisendes locals, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa Llei, excepte els afectes a explotacions
econòmiques no exemptes de l'Impost sobre Societats:
• Les fundacions.
• Les associacions declarades d’utilitat pública.
• Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que
estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
• Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
• Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit
autonòmic integrades en les anteriors, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic
Espanyol.
• Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es refereixen
les lletres anteriors.
• Els béns immobles de naturalesa urbana, la quota líquida anual dels quals sigui inferior a
9 € i els de naturalesa rústica, quan per a cada subjecte passiu la quota anual líquida de la
totalitat dels seus béns rústics ubicats en el municipi sigui inferior a 9 €.
Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el límit de l’apartat anterior es refereix a l’import
de la quota líquida anual.
Bonificacions
a. Gaudiran d'una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l'impost, durant 1 any
prorrogable anualment a sol·licitud de l’interessat amb un màxim de 3 períodes impositius, els
immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin
entre els béns del seu immobilitzat, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en que s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que durant
aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas,
l’esmentat termini de gaudi pugui excedir de tres períodes impositius.
S’entendrà per obra de rehabilitació equiparable a obra nova quan es compleixi qualsevol del
següents requisits:
•

Que les obres hagin estat qualificades o declarades com d’actuació protegida en
matèria de rehabilitació d’habitatges en els termes previstos en el RD 1186/1998, de
12 de juny.

•

Que les obres tinguin com a objecte la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la
consolidació i el tractament de les estructures, façanes, cobertes i altres anàlogues
sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi del valor de
mercat que tingués l’habitatge amb anterioritat a l’inici de la seva rehabilitació.

Per gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els requisits
següents:
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9 Sol·licitud del benefici fiscal abans de l’inici de les obres d’urbanització i/o construcció.
9 Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció de què es tracti,
mitjançant certificat del tècnic director de les obres, visat pel Col·legi Professional o
informe municipal.
9 Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat, l’alta
censal i/o alta IAE.
9 Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que
es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia del darrer
balanç presentat davant l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats.
9 Còpia del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i
descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
9 Si les obres de construcció o de rehabilitació integral afecten a diversos solars, en la
sol·licitud es detallaran les referències cadastrals dels diferents solars.
b. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra de l’Impost sobre béns
immobles, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació
definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests conforme
a la normativa de la Generalitat de Catalunya. Aquesta bonificació, a l’igual que l’anterior, es
concedirà a petició de l'interessat i podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la
conclusió dels tres períodes impositius de durada de la mateixa i sortirà efectes, en el seu cas,
des del període impositiu següent a aquell en el qual se sol·liciti.
Per poder gaudir de la bonificació esmentada els interessats hauran d’aportar la següent
documentació:

c.

9

Fotocòpia del DNI o NIF.

9

Certificat final d’obra.

9

Fotocòpia de la Cèdula de Qualificació Definitiva d’Habitatges de Protecció Oficial,
inscrita al Registre de la Propietat.

9

Fotocòpia del plànol de situació del nou habitatge.

9

Fotocòpia de l’escriptura de propietat.

9

Fotocòpia de l’imprès 902 de declaració d’alta per nova construcció, presentat davant
l’Ajuntament o bé davant la Gerència Territorial del Cadastre.

Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra de l’impost i, en el seu cas,
del recàrrec al qual es refereix l'article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els béns de naturalesa rústica
de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en
l’article 33.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

d. Tindran dret a la bonificació en la quota de l’Impost sobre béns immobles determinada en el
quadre annex d’aquesta ordenança, les famílies nombroses que ho sol.licitin i reuneixin les
següents condicions:
9

Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 40/2003 de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses i estar en possessió del títol
corresponent vigent en la data d’inici del període impositiu.

9

El subjecte passiu de l’IBI ha de ser membre de la família nombrosa.

9

Que ni el subjecte passiu ni els demés membres integrants de la família nombrosa
tinguin deutes pendents de pagament en període executiu amb la Hisenda Municipal,
llevat que aquests tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui
vàlidament acordada la seva suspensió.

9

Que ni el subjecte passiu de l’impost ni els demés integrants de la família siguin titulars
de més béns de naturalesa rústica o urbana en territori de l’Estat que el que motiva
aquest benefici tributari (solament serà admissible un pàrquing i/o traster més per
vivenda).

9

Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència habitual del
conjunt de la família nombrosa. La residència habitual s’acreditarà mitjançant
l’empadronament de tots els membres integrants de la família en l’habitatge.
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Els subjectes passius han de demanar inicialment la bonificació mitjançant model de sol·licitud
elaborat per aquest Ajuntament al què acompanyaran l’original o fotocòpia autenticada del Títol
oficial vigent de família nombrosa.
La vigència de la present bonificació és anual. No obstant això, l’atorgament de la bonificació es
prorrogarà automàticament mentre la família reuneixi els requisits esmentats, que seran
comprovats cada any d’ofici pels serveis tècnics municipals.
Les bonificacions establertes al punt a) i b) no són acumulables, així però, quan per un mateix
exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per al seu gaudiment, s’aplicarà la bonificació de
major quantia.
Les bonificacions establertes al punt b) i c) tampoc són acumulables, no obstant això, quan per un
mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per al seu gaudiment, s’aplicarà la
bonificació de major quantia
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Quadre bonificacions famílies nombroses
3.2
ANNEX III

10
10
ANNEX A L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

54.000

TAULA DE BONIFICACIONS DE L'IBI PER A FAMILIA NOMBROSA

Valor
cadastral en
€
Nº de fills

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

des de

8.520,01

10.224,01

11.928,01

13.632,01

15.336,01

17.040,01

18.744,01

20.448,01

22.152,01

23.856,01

25.560,01

27.264,01

28.968,01

30.672,01

32.376,01

34.080,01

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

8.520,00

10.224,00

11.928,00

13.632,00

15.336,00

17.040,00

18.744,00

20.448,00

22.152,00

23.856,00

25.560,00

27.264,00

28.968,00

30.672,00

32.376,00

34.080,00

35.784,00

3
4
5
6
7
8

90%
90%
90%
90%
90%
90%

85%
90%
90%
90%
90%
90%

80%
90%
90%
90%
90%
90%

75%
85%
90%
90%
90%
90%

70%
80%
90%
90%
90%
90%

65%
75%
85%
90%
90%
90%

60%
70%
80%
90%
90%
90%

55%
65%
75%
85%
90%
90%

50%
60%
70%
80%
90%
90%

45%
55%
65%
75%
85%
90%

40%
50%
60%
70%
80%
90%

35%
45%
55%
65%
75%
85%

30%
40%
50%
60%
70%
80%

25%
35%
45%
55%
65%
75%

20%
30%
40%
50%
60%
70%

15%
25%
35%
45%
55%
65%

10%
20%
30%
40%
50%
60%

9

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

80%

75%

70%

10 o més

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

80%

des de
60.208,01

Nº de fills

des de
35.784,01
fins a

des de
37.488,01
fins a

des de
39.192,01
fins a

des de
40.896,01
fins a

des de
42.600,01
fins a

des de
44.304,01
fins a

des de
46.008,01
fins a

des de
47.712,01
fins a

des de
49.416,01
fins a

des de
51.120,01
fins a

des de
52.824,01
fins a

des de
54.528,01
fins a

des de
56.232,01
fins a

des de
57.936,01
fins a

des de
59.640,01
fins a

37.488,00

39.192,00

40.896,00

42.600,00

44.304,00

46.008,00

47.712,00

49.416,00

51.120,00

52.824,00

54.528,00

56.232,00

57.936,00

59.640,00

60.208,00

3
4
5
6
7
8

5%
15%
25%
35%
45%
55%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

0%
5%
15%
25%
35%
45%

0%
0%
10%
20%
30%
40%

0%
0%
5%
15%
25%
35%

0%
0%
0%
10%
20%
30%

0%
0%
0%
5%
15%
25%

0%
0%
0%
0%
10%
20%

0%
0%
0%
0%
5%
15%

0%
0%
0%
0%
0%
10%

0%
0%
0%
0%
0%
5%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

9

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0%

0%

10 o més

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

* La situació en que la familía nombrosa es considerada com a tal per aquella formada per un ascendent en situació de viduïtat, separació legal o divorci, amb 3 fills o més, o 2 fills sempre que un tingui la condició legal de
disminuït o estigui incapacitat per al treball (en aquest cas, l'ascendent ha de tenir assignada la guardia i custòdia), s'assimila a la situació de 3 fills.
** S'actualitzarà com a mínim el valor cadastral a tenir en compte en les bonificacions per família nombrosa d'acord amb el que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat.
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Ordenança Fiscal núm. 113.00
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Exempcions a aplicar d’ofici.
a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi de lo disposat en Tractats o Convenis
Internacionals.
d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat
de ferits o malalts.
e)

Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic
urbà,
sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del
conductor.

Exempcions a aplicar a instància de l’interessat.
a) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de l’annex II del
Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre:
‘’vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que, per construcció, no puguin
arribar en pla a una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no
només adaptats) per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física’’.
b) Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al
seu transport.
A aquests efectes, es consideraran persones amb minusvalidesa aquelles que tinguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
Per poder gaudir d’aquesta exempció, els interessats hauran d’aportar original o fotocòpia
compulsada del certificat de la minusvalidesa emès per la Generalitat de Catalunya, així com
justificar el destí del vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació
signada pel titular del vehicle on s’especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona amb
discapacitat o bé serà destinat al seu transport, en un termini màxim de 10 dies a partir del
següent al de la data de la sol·licitud.
Les exempcions previstes en els apartats anteriors no seran aplicables als subjectes passius
beneficiaris de les mateixes per a més d’un vehicle simultàniament.
c) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
Bonificacions.
a) Gaudiran d’una bonificació del 100 per 100 en la quota de l’impost els vehicles que tinguin una
antiguitat mínima de 25 anys des de la data de fabricació, primera matriculació o data en què es
va deixar de fabricar, en aquest ordre i sempre per defecte de la precedent.
b) Gaudiran d’una bonificació del 75 per 100 en la quota de l’impost els vehicles amb motor
elèctric, i d’un 50 per 100 els vehicles amb motor híbrid.
c) Gaudiran d’una bonificació del 75 per 100 en la quota de l’impost els vehicles que
consumeixin biocarburants (s’entendrà per biocarburant aquell que procedeixi de la recollida
selectiva d’olis domèstics i metanol).
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Ordenança Fiscal núm. 114.00
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Exempcions a aplicar d’ofici.
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals a què pertany el Municipi, així com els
Organismes autònoms de L’Estat i les Entitats de Dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats
Autònomes i de les Entitats locals esmentades.
c) L’Ajuntament de Blanes i les entitats locals que hi estan integrades o en les quals s’integri el
municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes
Autònoms de l’Estat.
d) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en la
Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a les
mateixes.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en Tractats o
Convenis Internacionals
Exempcions a aplicar a instància de l’interessat.
Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt
historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que estableix
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o els titulars de drets reals
acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els
immobles esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents:
• Quan l’import de les obres de conservació, millora i/o rehabilitació executades en els últims
4 anys, sigui superior al 100% del valor cadastral de l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
• Que les obres de conservació, millora i/o rehabilitació hagin estat finançades íntegrament pel
subjecte passiu, o el seu ascendent de primer grau.
Aquesta exempció s’haurà de sol·licitar dintre del termini establert per a l’autoliquidació de
l’impost i s’hi ha d’annexar la prova documental acreditativa del compliment de les condicions
assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova és insuficient, la que la Junta de Govern
consideri adequada en substitució o com a complement d’aquesta.
Bonificacions.
1.1 Condicions generals
A sol·licitud dels interessats, l’òrgan que estableix l’ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció dels tributs i altres ingressos locals de dret públic, concedirà una bonificació del 95
per cent en la quota corresponent a la transmissió de terrenys i a la transmissió o constitució de
drets reals de gaudi, limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor
dels cònjuges, ascendents o adoptants i descendents o adoptats, en els següents supòsits:
a) Quan l’interessat hagi presentat la sol.licitud de benefici fiscal en el període comprès entre
la data límit legal per presentar la declaració/autoliquidació i un més després a aquesta
data.
b) Quan es tracti de la vivenda habitual del difunt i de l’adquirent i acreditin haver conviscut
continuadament durant els dos anys anteriors a la defunció, en les condicions establertes al
paràgraf 1.2 següent.
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c) Quan es tracti de la vivenda habitual del difunt i l’adquirent estigui empadronat a Blanes i
tingui la condició legal de discapacitat. A aquests efectes s’acreditarà la discapacitat
mitjançant l’original o còpia autenticada del certificat o resolució expedida per l’òrgan
competent de l’Administració de l’Estat o de l’Administració Autonòmica i, en cas que la
incapacitat hagi estat declarada judicialment, mitjançant original o còpia autenticada de la
sentència corresponent.
d) Quan es tracti de finques destinades íntegrament a explotacions econòmiques i la família
del difunt continuï l’activitat econòmica i mantingui afecta la finca, en les condicions del
paràgraf 1.3 següent.
En els supòsits b) i c) la bonificació serà extensible al pàrking i/o traster si figurés com a finca
independent de la vivenda habitual amb els mateixos requisits exigits per a aquesta i amb el
nombre màxim d’un per vivenda.
En els tres supòsits anteriors, l’adquirent haurà de conservar la propietat i, en el seu cas,
mantenir l’activitat econòmica durant un període de temps equivalent al 75% del que
correspongui a la liquidació de la quota bonificada. El període que l’adquirent ha de conservar
la propietat, llevat nova transmissió per causa de mort, no podrà ser inferior a 5 anys i es regirà
per la següent taula:

Nombre d'anys en els que
s'ha posat de manifest
l’increment de valor bonificat
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre d'anys que l'adquirent
ha de conservar la titularitat i,
en el seu cas, l’activitat
econòmica.
P
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
8
9
10
11
11
12
13
14
14
15

L’incompliment del període P de la taula anterior suposarà la liquidació de la part bonificada de
la quota de l’impost més els corresponents interessos legals de demora.
1.2 Condicions particulars que ha de reunir l’adquirent de la vivenda habitual per tenir
dret a la bonificació.
- La convivència durant els dos anys anteriors s’acreditarà mitjançant certificat
d’empadronament, de convivència, informe de la policia o altres documents emesos per
funcionaris públics i la condició d’ascendent, adoptant, descendent o adoptat mitjançant altres
documents públics que l’acreditin.
- La condició de cònjuge s’acreditarà, únicament, mitjançant els documents públics que proven
en dret l’existència d’unió de parella estable. Per exemple, certificat de matrimoni, certificat
d’inscripció en el Registre municipal d’unions civils de fet, escriptura notarial de constitució de
parella estable, certificat literal de naixement de descendents comuns, acta d’adopció en comú
de menors, etc.
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1.3 Condicions particulars que ha de reunir l’adquirent de la finca, íntegrament afecta a
explotació econòmica, per tenir dret a la bonificació.
La família del difunt, formada pel cònjuge, ascendents, adoptants, descendents o adoptats,
individualment, en comunitat o en societat hauran de mantenir durant el període previst a la
taula del paràgraf 1 anterior el control de l’activitat econòmica que exercia el difunt i a la qual es
mantindrà afecta la finca, formant part del seu actiu fix, durant el mateix període.
La condició de cònjuge s’acreditarà mitjançant la documentació assenyalada a l’apartat 1.2
anterior.
S’entendrà que existeix control quan es donin simultàniament les dues condicions següents:
1a. Que qualsevol dels membres de la família exerceixi la efectiva direcció o gerència de
l’activitat.
2a. Que els membres de la família acreditin en conjunt més del 70% del passiu no exigible
del balanç comptable auditat de l’activitat econòmica.
Ordenança Fiscal núm. 130.00
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Exempcions.
a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de
l'Estat i les Entitats de Dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les Entitats
Locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els
dos primers períodes impositius d’aquest impost en que es desenvolupi l'activitat. No es
considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següent supòsits:
9

9

Quan aquesta activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat,
circumstància que s’entendrà que concorre, entre d’altres, en els següents casos:
•

Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.

•

Transformació de societats.

•

Canvi en la personalitat jurídica tributària del titular d’una activitat, quan l’anterior titular
mantingui una posició de control sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a
l’activitat.

•

Quan els membres d’una entitat de l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
continuïn l’exercici d’una activitat preexistent siguin, majoritàriament, els mateixos que
formaven part de l’entitat que venia exercint l’activitat esmentada, o entre uns i els
altres existeixin vincles familiars per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclòs.

Quan es tracti de subjectes passius que ja realitzaven activitats empresarials subjectes a
l’impost, en els següents casos:
•

Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.

•

Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint.

•

Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es
venia realitzant.

•

Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de
l’activitat per la que es venia tributant.

c) Les persones físiques, llevat de determinats contribuents per l'Impost sobre la Renda de No
Residents amb establiment permanent a Espanya, als quals s’aplicarà l’exempció únicament si
tenen un import net anual de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros. S’entendrà que
existeix establiment permanent quan el termini d’execució de l’activitat a desenvolupar en territori
estatal sigui superior a 6 mesos.
d) Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l'article
35.4 de la Llei, General Tributària, que tinguin un import net de xifra de negocis inferior a
1.000.000 d'euros.
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e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en la
Llei 30/1995, de 8 de novembre, d' Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
f) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els seus graus
finançats íntegrament amb recursos de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
Locals, o bé per Fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments
d'ensenyament en tots els seus graus que, sense tenir ànim de lucre, es trobin en règim de concert
educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o presten serveis de
mitja pensió o internat encara que excepcionalment venguin en el mateix establiment els productes
dels tallers dedicats a l'esmentat ensenyament, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per
a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l'establiment.
g) Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre,
per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacionals que es realitzin per a
l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de discapacitats, encara que venguin els productes
dels tallers dedicats a les esmentades finalitats sempre que l'import de venda, sense utilitat per a
cap particular o terceres persones, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o
al sosteniment de l'establiment.
h) La Creu Roja Espanyola.
i ) Els subjectes passius als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de Tractats o de Convenis
Internacionals.
j) D’acord amb allò previst en l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les
explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de l’esmentada Llei que desenvolupin en
compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitat lucratives,
sempre que compleixin els requisits establerts en l’article 3 de la mateixa Llei:
9
9
9
9
9
9

Les fundacions.
Les associacions declarades d’utilitat pública.
Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que
tinguin alguna de les formes jurídiques a que es refereixen les lletres anteriors.
Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.
Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit
autonòmic integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic
Espanyol.
Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen
les lletres anteriors.

Normes per a l’aplicació d’exempcions de l’impost.
1. L’Ordre del Ministre d’Hisenda 85/2003, de 23 de gener determina els supòsits en què
els subjectes passius de l’impost hauran de presentar una comunicació en relació amb
l’import net de la xifra de negocis i aprova el model de l’esmentada comunicació.
Alhora, regula els supòsits en els que el subjecte passiu està exonerat de presentar
aquesta comunicació.
2. Quan el període comptable de generació de la xifra de negocis sigui inferior a l’any,
l’import s’elevarà a l’any, és a dir, s’ajustarà proporcionalment amb l’increment que
correspongui per obtenir l’import net de xifra de negocis anual.
3. A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en els apartats c) i d) anteriors, l'import net
de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text Refós de la Llei de
Societats Anònimes, aprovat per Real Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre,
els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les
activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les
vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats
amb l’esmentada xifra de negocis.
4. En el cas dels subjectes passius de l'Impost sobre Societats o dels contribuents per
l'Impost sobre la Renda de No Residents, l'import net de la xifra de negocis serà el del
període impositiu que tingui el termini de presentació de declaracions l'any anterior al de
l'acreditament de l'Impost sobre activitats econòmiques.
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En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General
Tributària, l'import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any
anterior al de l'acreditament d'aquest impost. Si l’esmentat període impositiu hagués tingut
una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
5. Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis del subjecte passiu es tindrà en compte el
conjunt de les activitats econòmiques exercides pel mateix. No obstant, quan l'entitat formi
part d'un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l'import net de la
xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats què pertanyin a l'esmentat grup.
A aquests efectes, s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi de Comerç són els
recollits en la secció 1a. del capítol I de les Normes per a la Formulació dels Comptes
Anuals Consolidats, aprovades per Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre i normes
concordants i complementàries vigents en cada moment.
6. En el supòsit dels contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents, l'import net
de la xifra de negocis serà resultant del conjunt dels establiments permanents situats en
territori espanyol.
7. L’aplicació de l’exempció prevista al paràgraf j) anterior estarà condicionada a que l’entitat
comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim especial i al compliment dels requisits
establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense
Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
8. Exempcions que tenen caràcter instat i que únicament es concediran, quan procedeixi, a
sol.licitud dels
interessats: les incloses en els paràgrafs b), f) , g) i j). No obstant,
l’exempció del paràgraf b) únicament hauran de sol·licitar-la els subjectes passius que ja
vinguin realitzant altres activitats econòmiques en el territori espanyol i no estiguin
exempts per aplicació dels paràgrafs c) i d). A aquests efectes, i en el cas d’entitats de
nova constitució, s’entendrà que ja venien realitzant activitats econòmiques en els supòsits
contemplats en el paràgraf b).
Bonificacions.
a) Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota tributària les Cooperatives, les seves unions,
Federacions i Confederacions, així com les Societats Agràries de Transformació, de conformitat
amb el que estableix l’art. 33 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les
Cooperatives. Els beneficiaris hauran d’acreditar la seva inscripció en el Registre de Cooperatives.
b) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent, els subjectes passius
que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la
finalització del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. El període d’aplicació
de la bonificació caducarà, en tot cas, transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció
prevista en el punt 2 de l’article 6è.
c) Gaudirà d’una bonificació de fins al 50 per cent de la quota corresponent, qui iniciï l'exercici
de qualsevol activitat empresarial i tributi per quota municipal, durant els cinc anys d'activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu d'exercici d'aquella.
L'aplicació de la bonificació requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment
sota una altra titularitat. S'entén que l'activitat s'ha exercit anteriorment sota una altra titularitat,
entre d'altres, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
El període d'aplicació de la bonificació caduca transcorreguts cinc anys des de la finalització de
l'exempció que preveu el paràgraf b) de l'apartat 1 de l'article 82 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL).
La bonificació s'aplica a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel
coeficient que estableix l'article 86 TRHL i modificada, si s'escau, pel coeficient que estableix
l'article 87 TRHL. En el cas que sigui aplicable la bonificació a què al·ludeix el paràgraf a)
anterior, la bonificació que preveu aquest paràgraf s'aplica a la quota resultant d'aplicar la
bonificació del dit paràgraf a).
d) Gaudiran d’una bonificació per creació de llocs de treball del 50 per cent de la quota
corresponent, els subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la
mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu
immediatament anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a
aquell.
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La bonificació s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions a què es
refereixen l'apartat 1 de l’article 88 TRHL i el paràgraf a) anterior.
e) D’acord amb allò que preveu l’article 76.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995, quan en els locals on s’exerceixen activitats
classificades a la divisió 6à. de les Tarifes de l’impost (activitats de comerç, restaurants, cafès,
hotels i pensions, càmpings i tallers de reparació) que tributin per quota municipal es duguin a
terme obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de la corresponent llicència urbanística
i les quals tinguin una durada superior a tres mesos, sempre que per causa d’aquestes els locals
en que es realitzi l’activitat quedin afectats, podran sol·licitar a l’Ajuntament una reducció de la
quota. L’Ajuntament resoldrà de conformitat amb les següents normes de gestió:
9 Quan les obres siguin municipals i estiguin finançades, en part, per contribucions especials,
els beneficiaris de la reducció seran titulars de les activitats, els locals dels quals hagin de
suportar les quotes girades per aquestes contribucions.
9

En la resta d'obres públiques i en les que tinguin caràcter privat, consistents en
l'establiment i millora de serveis públics, els beneficiaris de la reducció seran els titulars de
les activitats desenvolupades en locals que tinguin destorbat el seu accés per afrontar
directament a la via on es realitzin les obres .

9

En tots els supòsits esmentats, els beneficiaris ho hauran de sol·licitar expressament,
aportant el justificant acreditatiu d'haver realitzat el pagament de l'Impost s/Activitats
Econòmiques, així com certificat de l'inici i durada de les obres expedit per la companyia
que les realitzi, quan aquestes siguin privades.
La reducció serà equivalent al 80% de la quota de l' IAE, acreditada durant la realització de
les obres. A tal efecte es prorratejarà la quota pagada proporcionalment al nombre de dies
transcorreguts entre l'inici de les obres i el moment en que, a judici de l'Ajuntament i previ
informe tècnic, es restableixi el trànsit normal a la zona
Una vegada aprovada la reducció es procedirà a la devolució de la part corresponent de la
quota ingressada.

Ordenança Fiscal núm. 282.00
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Exempcions a aplicar d’ofici
Queda exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la qual sigui titular l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, que tot i estar
subjecte a aquest, estigui directament destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres
hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió
es porti a terme per Organismes Autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de
conservació.
Bonificacions.
a) Gaudiran d’una bonificació del 95% sobre la quota totes aquelles construccions, instal·lacions i
obres, amb independència del caràcter públic o privat del subjecte passiu, que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals i històriques
artístiques que justifiquin tal declaració. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
Reglamentàriament es fixaran les circumstàncies i altres aspectes materials i formals que hauran
de reunir les construccions, instal·lacions i obres que les faci creditores d’aquesta declaració.
b) Gaudiran d’una bonificació del 95% sobre la quota, totes aquelles construccions
instal·lacions i obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia solar per autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a:
-

Que la incorporació no vingui imposada per les Ordenances municipals o qualsevol
altra normativa.

-

Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació de l’Administració competent.
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Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part de base imposable corresponent a les partides
d’obra directament relacionades amb la instal·lació i s’acreditarà mitjançant informe favorable dels
Serveis Tècnics Municipals.
c) Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 sobre la quota totes aquelles construccions,
instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a
aquests conforme a la normativa de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes bonificacions son compatibles amb els ajuts i subvencions establerts a l’apartat
“Mesures de foment de construccions i rehabilitacions de determinats edificis” d’aquest annex.

TAXES
Ordenança fiscal 310.00
TAXA PER SERVEIS GENERALS
Bonificacions.
Exempcions i bonificacions
- Exempció de taxes quan les reproduccions fotogràfiques, de documents, de vídeo o
DVD vagin destinades a un ús públic no comercial o comercial no lucratiu, amb finalitat
cultural i/o social.
- Exempció de taxes quan les reproduccions fotogràfiques que es vulguin publicar siguin
per a revistes o diaris de la població o d’interès local.
- Estudiants i recerca. Bonificació del 50% del preu que marquen les taxes de
reproducció d’imatges per a ús privat.”
Bonificació del 50% de la taxa pels certificats de convivència/empadronament necessaris per a
la tramitació dels ajuts de la nova Llei de la Dependència.
- Certificats de convivència: 40,76 €
- Certificat d'empadronament: 10,37 €
Per acreditar la seva finalitat caldrà adjuntar còpia de la sol·licitud de l’ajut.
Ordenança Fiscal núm. 310.02
TAXA PEL SERVEI DE CENS, VIGILÀNCIA I INSPECCIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS A
QUE FA REFERÈNCIA L'ARTICLE 8, DE LA LLEI DE 20 DE DESEMBRE DE 1952,
D'EPIZOOTIES
Exempcions.
Estaran exempts de la taxa d'inscripció en el cens, els propietaris o posseïdors dels gossos
pigalls, no obstant l'obligació de la seva inscripció en el cens.
Ordenança Fiscal núm. 310.03
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
No s’aplicaran altres bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que
hagin de satisfer els subjectes passius, que les contemplades per a les famílies nombroses.
NORMES D'APLICACIÓ DE LES BONIFICACIONS A LES FAMÍLIES NOMBROSES
1. Per als titulars de contractes de subministrament, amb comptadors individuals sobre bateria o
amb comptadors únics per habitatges, corresponents a residència habitual de famílies
nombroses, el càlcul de la quota es farà seguint el mateix procediment que per al càlcul de les
quotes per consum individuals recollit a l’article 6è 2.a de l’Ordenança fiscal número 310.03,
reguladora de la taxa per subministrament d’aigua potable, fins al moment en que s’ha
esbrinat el Consum Mensual Estimat.
2. L’operació següent consistirà en restar 3M3 per cada fill que computi com a família nombrosa
al Consum Mensual Estimat. Aquest resultat l’anomenem Consum Mensual Estimat Reduït.
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3. Aquest Consum Mensual Estimat Reduït serà el que utilitzarem per localitzar, a les taules
referenciades a l’article 6è 2.a de l’Ordenança fiscal número 310.03, en la columna dels M3
consumits al mes (M3/MES) la línia que conté els Consum Mensual Reduït; en aquesta
mateixa línia en la columna PREU/M3 trobarem al preu a aplicar per M3 d’aigua consumit. A
partir d’aquí continuarem el procediment de càlcul igual que en 6è 2.a de l’Ordenança fiscal
310.03.
4. Als efectes de l’aplicació d’aquest sistema de càlcul, s'entendrà per família nombrosa aquella
que acrediti posseir el corresponent carnet expedit pel Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya.
5. Per obtenir el benefici especial que es regula a les presents normes, cal que algun dels
membres inscrits en el carnet de família nombrosa sigui titular del contracte. En aquells casos
en què el titular del contracte de subministrament, de la residència habitual de la família
nombrosa, sigui persona aliena, caldrà regularitzar la situació davant l’Ajuntament.
6. El benefici de facturació especial regulat a les presents normes seguirà el següent
procediment:
a) Els interessats presentaran davant el Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament de
Blanes la corresponent sol·licitud acompanyada de còpia compulsada del carnet de
família nombrosa.
b) Comprovat el compliment de les normes anteriors, els interessats seran requerits perquè
aportin la documentació complementària pertinent i traslladarà les actuacions al tinent
d’alcalde d’Hisenda per tal que sigui reconegut el benefici de facturació especial que
pertoqui.
c) Les bonificacions resultants de l'apartat anterior es començaran a aplicar a la primera
facturació següent a l’ acte de reconeixement i tindran una validesa de 24 mesos.
d) Quan els ocupants de la vivenda deixin de reunir la condició de família nombrosa,
estaran obligats a donar-ne compte a l’Ajuntament dins els tres mesos següents.
e) Transcorreguts vint mesos d'aplicació del benefici de facturació especial, l’Ajuntament
notificarà al titular del contracte l'obligació d'acreditar novament la possessió del carnet de
família nombrosa, dins els quatre mesos següents.
f)

Després de 24 mesos de gaudir de bonificacions en la facturació, si l'interessat no ha
acreditat novament que manté la situació de família nombrosa, li serà aplicada la
facturació ordinària.

Ordenança Fiscal núm. 311.01
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.
Exempcions
Gaudiran d’exempció del pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació de tramitar la
corresponent autorització, llicència o comunicació:
a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als locals,
sempre que aquests tinguin la llicència corresponent. A la reobertura del local s’haurà d’obtenir,
si correspon, llicència per ampliació o canvi d’activitat.
b) Els trasllats que es determinin per enderrocament forçós, enfonsament, declaració de ruïna,
incendi o inundació.
c) La variació de la raó social de societats per defunció d’algun dels socis menys en els casos
de les anònimes i de responsabilitat limitada.
d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats o usos de naturalesa no econòmica.
Ajuts
1. Es concedirà ajut equivalent a la quota a favor dels socis o associats de les societats anònimes
o limitades laborals i cooperatives que es constitueixin amb l'aportació de la prestació social
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d'atur, sempre i quan l'obertura correspongui a activitats que, en cas de ser exercides per
persones físiques, estarien no subjectes a la taxa. Els subjectes passius hauran d'acreditar els
requisits establerts en el Text refós de la Llei de Cooperatives de Catalunya, Llei 4/1997 de 24 de
març i Reial Decret 1044/1985 de 19 de juny i Ordre Ministerial de 13 d'abril de 1994.
9

L’atorgament de l’ajut haurà d’ésser dictaminat favorablement per la Comissió
d’Hisenda en base a l’informe tècnic corresponent i la documentació acreditativa.

9

L’import de l’ajut haurà d’ésser reintegrat pels seus beneficiaris a l’Ajuntament si fos
modificada la forma societària inicial, bé per transformació en societat civil o mercantil o
persona física individual.

2. S’atorgaran els ajuts següents en els casos de trasllat de local:
a) Fins un 50 % de l’import de la taxa, quan es demostri la creació de nous llocs de treball
de durada mínima de 12 mesos, en els tant per cent que tot seguit es detallen:
i)

Increment de treballadors superior a un 100 %: 50% de reducció de la quota.

ii)

Increment de treballadors superior a un 50 % i inferior a un 100 %: 25 % de reducció
de la quota.

Els percentatges anteriors, s’incrementaran en un 10% addicional si la creació de nous
llocs de treball és amb contractes indefinits.
b) Fins un 25 % de l’import de la taxa quan es provi que s’ha ampliat la superfície del local o
que s’ha efectuat una inversió en actius fixos, com a mínim en 5.000 euros exclosa
l’adquisició del nou local.
3. No s’admetran altres exempcions, bonificacions o reduccions de la quota .
9 Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per
escrit, en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència d’activitat o d’ús, i en
qualsevol cas, abans de que la liquidació lliurada adquireixi fermesa. En la sol·licitud
s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o
bonificació que es demana.
Ordenança Fiscal núm. 313.00
TAXA PER OBERTURA DE RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I QUALSEVOL
REMOGUDA DE PAVIMENT O VORERES EN LA VIA PÚBLICA
Exempcions
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals quan sol·licitin autorització per gaudir dels
aprofitaments especials, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per altres usos que de forma immediata interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Ordenança Fiscal núm. 313.01
TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS EN LA VIA PÚBLICA
Exempcions.
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals quan sol·licitin llicència per a la instal·lació
de quioscs en la via pública, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per altres usos que de forma immediata interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Ordenança Fiscal núm. 313.02
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Exempcions
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals quan sol·licitin autorització per gaudir dels
aprofitaments especials, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
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directament i per altres usos que de forma immediata interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Bonificacions
a) Gaudiran d’una bonificació del 95% sobre les quotes de les taxes recollides als epígrafs 4.3 i 6
de l’article 6è.2 de l’Ordenança reguladora d’aquesta taxa, totes aquelles ocupacions derivades
d’una construcció, instal·lació o obra, amb independència del caràcter públic o privat del subjecte
passiu, que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals i històrico-artístiques que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple
de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Per Reglament Municipal es desenvoluparan les circumstàncies i altres aspectes materials i
formals que hauran de reunir les construccions, instal·lacions i obres per gaudir del benefici fiscal.
b) Ocupació de la via pública amb materials de construcció en obres majors
1. Si el tancament de seguretat, dels solars en construcció, es realitza amb planxa metàl·lica
galvanitzada (aferrada a la via pública amb suports fixes metàl·lics o de formigó), amb una
altura mínima de dos metres, es compleixen altres condicionants que estableixi la llicència
d’obres i els regulats al punt anterior, les taxes que es generin amb l’aplicació de l’epígraf
3.1 regulat a l’article 6è.2 de l’Ordenança fiscal número 313.02, reguladora de la taxa per
ocupacions del subsòls, sòl i volada de la via pública, seran bonificades en un 100% de la
quota resultant, prèvia sol·licitud per part de l’interessat. Tota ocupació de via pública que
es trobi fora d’aquest tancament específic, o bé, aquella que s’inclogui dins d’un tancat de
seguretat amb característiques tècniques diferents de les esmentades anteriorment, es
liquidarà a raó de les tarifes establertes a l’article 6è.4 de l’Ordenança fiscal.
2. La taxa regulada a l’epígraf 3.3 de l’article 6è.2 de l’ordenança número 313.02, en
concepte d’ocupació del vol de la via pública, serà bonificada un 100% de la quota
resultant, prèvia sol·licitud per part de l’interessat, quan es compleixin els següents
condicionants:
-

L’amplada de l’ocupació serà igual o inferior a un metre.

-

La marquesina, pont volant o instal·lació similar haurà de realitzar-se amb materials
que garanteixin la seguretat al vianant i la impermeabilitat.

-

Caldrà adjuntar a la sol·licitud de subvenció un certificat amb croquis adjunt, emès pel
director d’obra, que acrediti que es compleixen els requisits anteriors i, en aquells
casos en que les condicions tècniques obliguin a ocupar una amplada superior al
metre, la justificació corresponent.

-

Compliment dels condicionats establerts a l’article 7.5 de l’ordenança fiscal número
313.02.

Els anteriors extrems podran ser comprovats pel funcionari municipal encarregat de la
comprovació o pels serveis tècnics municipals.
La sol·licitud de la/es bonificacions es presentarà, davant el registre d’entrada d’aquest
Ajuntament, un cop atorgada la llicència per ocupar la via pública i efectuat l’ingrés de les
taxes corresponents, o bé, simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència,
sempre i quan, es compleixin les prescripcions tècniques fixades en els punts anteriors.
La bonificació serà atorgada, a proposta del regidor d’Hisenda, per la Junta de Govern
Local, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, retornant-se l’import
de les taxes meritades, des de la data en que es compleixin els requisits necessaris per
poder gaudir-la fins a la data de venciment de l’ocupació autoritzada. En cas
d’incompliment dels condicionats fixats, per a gaudir de la subvenció, es girarà liquidació
complementària al beneficiari.
Ordenança fiscal núm. 313.04
TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA I TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC AMB UNA FINALITAT LUCRATIVA
Exempcions
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L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals quan sol.licitin autorització per gaudir
dels aprofitaments especials, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per altres usos que de forma immediata interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Ordenança fiscal núm. 313.05
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
Exempcions.
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals quan sol.licitin autorització per gaudir
dels aprofitaments especials, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per altres usos que de forma immediata interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Bonificacions
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió informativa d’Hisenda,
aprovarà les normes de gestió de les bonificacions a aplicar en els casos en què s’autoritzi la
reserva d’estacionament a la via pública per persones amb mobilitat reduïda amb grafiat de la
matrícula del vehicle.
Ordenança Fiscal núm. 313.06
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS
Exempcions.
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals quan sol·licitin autorització per a
l’estacionament sense duració limitada de determinats vehicles, sempre que aquests es
considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per
altres usos que de forma immediata interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
No subjeccions
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis, quan el conductor hi sigui present i estigui realitzant l’operació de
pujada o baixada de passatgers.
c) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d'organismes de
l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats autònomes, que estiguin destinats directa i
exclusivament a la prestació dels serveis.
d) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats
externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.
e) Els vehicles destinats a assistència sanitària degudament identificats i quan es trobin
prestant un servei.
f) Els vehicles que exhibeixin de manera clara i indubtable la possessió de la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució.

PREUS PÚBLICS
Ordenança número 340.00
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA
ESPECIAL
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L'import de les quotes regulades a l’article 4rt. 2), epígrafs 2 i 3 de l’ordenança reguladora del
preu públic per prestació del servei de vigilància especial podran ser susceptibles de subvenció
municipal en la seva totalitat o en part, atenent a les circumstàncies econòmiques i personals de
l'usuari/a. L'esmentada subvenció serà acordada per la Junta de Govern, previ informe del
Departament de Serveis Personals.
En el cas de la quota de l’epígraf 3, els criteris perquè els usuaris tinguin accés gratuït al servei
són els següents:
-

Persones de 65 o més anys, que visquin soles.
Persones de 65 o més anys, que visquin amb una persona que també necessiti el servei,
o que la persona convenient sigui de la mateixa edat o més gran.
Persones de 65 anys o més anys, que visquin amb una persona, però que passa gran
part del dia sola.
Persones de 65 o més anys, que presentin una situació de salut que provoqui una
necessitat d’atenció immediata acreditada per un metge.
Altres situacions que no compleixin aquests requisits, a valoració del tècnic de serveis
personals.

Per acreditar les situacions anteriors es sol·licitarà la documentació següent:
-

DNI
Certificat de convivència
Informe mèdic”

Ordenança núm. 340.01
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS RELACIONATS AMB L’EDUCACIÓ DE
LA INFÀNCIA
Bonificacions
La Junta de Govern Local atorgarà la bonificació a sol·licitud dels pares dels nens que hagin
obtingut un informe favorable del Consell Escolar del seu Centre Escolar, i que tinguin també
un informe favorable del Departament de Serveis Socials.
Cada any s’haurà de tornar a acreditar que es segueixen complint els requisits que estimin
oportuns tant Serveis Socials com el Centre, i fer els mateixos tràmits que en les bonificacions
inicials.
Queda exclòs de bonificació l’import resultant de l’aplicació de la quota en concepte de
suplement hora.
Ordenança número 340.03
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI
L’import dels preus públics es podrà subvencionar en la seva totalitat o parcialment, atenent a
les circumstàncies econòmiques i personals de l’usuari/a. La proposta de subvenció serà
sotmesa a l’aprovació de la Junta de Govern Local, previ informe del Departament de Serveis
Personals.
Ordenança 340.06
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER TREBALLS D’ADAPTACIÓ I PINTURA DE GUALS
I ZONA ADJACENT I COL·LOCACIÓ DE PILONES A LA CALÇADA O VORERES
Bonificacions.
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió informativa d’Hisenda,
aprovarà les normes de gestió de les bonificacions a aplicar en els casos en què s’autoritzi la
reserva d’estacionament a la via pública per persones amb mobilitat reduïda amb grafiat de la
matrícula del vehicle.
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Ordenança núm. 341.00
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ, PER TERCERS, DE LES SALES, DEPENDÈNCIES I
ESPAIS MUNICIPALS
Exempcions.
Estaran exemptes d'aquest preu públic les exposicions organitzades per òrgans institucionals.
No subjecció
No estaran subjectes a al preu públic, les entitats recollides a l’article 3.4 de l’Ordenança
general reguladora dels beneficis fiscals.
Ordenança núm. 341.02
PREUS PÚBLICS PER L'APROFITAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
Subvencions i ajuts.
a) No estaran subjectes a taxes i preus públics totes aquelles entitats sense ànim de lucre que,
estiguin en competició esportiva oficial organitzada per la Federació i/o Consell Comarcal
corresponent durant la temporada esportiva vigent, que no estiguin en competició esportiva
oficial perquè la Federació i/o Consell Comarcal al qual depenen no n’organitza, que estiguin
degudament inscrites 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, que la modalitat esportiva que promouen coincideixi
amb la que figuri en la sol·licitud d’ús de les instal·lacions esportives municipals i que l’activitat
subvencionable sigui única i exclusivament l’ordinària i pròpia de funcionament del club; als
CEIPS i IES per realitzar l’activitat d’educació física, en cas de no donar-se aquest requisit
hauran d’ingressar la quota corresponent.
Per a la formalització de la inscripció en el Registre municipal d’entitats ciutadanes, caldrà
sol·licitar-ho mitjançant instància a la que s’haurà d’adjuntar la documentació expressament
requerida d’acord amb el Reglament de participació ciutadana.
b) La Junta de Govern Local, quan existeixin raons d'interès públic i foment de l'esport que així
ho aconsellin, podrà atorgar ajuts amb càrrec al pressupost municipal, amb subjecció al
dictamen previst a l'apartat d) del punt 14, de la 4ª base d'execució d'aquest o podrà signar un
conveni on s’estableixi un altre valor unitari per ús de les instal·lacions esportives municipals
diferent al que es preveu en les ordenances fiscals vigents.
Bonificacions.
D’un 10 % sobre la quota, de cada persona inscrita, regulada a tots els apartats del punt 1),
punt 2) de l’ordenança fiscal reguladora, exceptuant del punt 2) els apartats p, q , r, s, t, u, v
als membres de família nombrosa, circumstància que caldrà acreditar aportant el carnet vigent
expedit per la Generalitat de Catalunya, que assisteixin, un o varis membres de la família
nombrosa, a una mateixa o diferents activitats esportives.
Ordenança núm. 341.03
PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LA PISCINA TERAPÈUTICA JORDI KEMMER, DEL CENTRE
D’EDUCACIÓ ESPECIAL VENTIJOL
Bonificacions.
100% en la quota, a favor de totes aquelles persones disminuïdes i/o minusvàlides i altres
col·lectius amb dificultats d’inserció social.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

93

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

Ordenança núm. 341.05
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE CASALS MUNICIPALS.
Bonificacions.
10% sobre las quotes quan es tracti de la inscripció simultània de més d’un germà a qualsevol
dels casals organitzats per aquest Ajuntament.
Ajuts
Es podran concedir beques en els casos de concurrència de circumstàncies especials, previ
informe dels serveis socials municipals, amb el vistiplau del tinent d’alcalde corresponent i
acord de la Junta de Govern Local.

TARIFES DE SERVEIS PRESTATS PER EMPRESES GESTORES DE SERVEIS

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS
Tarifació social del transport urbà per a pensionistes
Bonificacions
Gaudiran de la bonificació en el servei del transport urbà els 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) 28,00 euros anuals, en el supòsit que una persona tingui ingressos anyals superiors als del
salari mínim interprofessional, per nucli familiar.
b) 7,00 euros anuals, en el supòsit que una persona tingui ingressos anuals inferiors als del
salari mínim interprofessional, per nucli familiar.
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.
SERVEIS MORTUORIS
Servei Comarcal de Pompes Fúnebres
Recollida judicial
Serveis per a adults
Servei núm. 1
Serveis per a pàrvuls
Servei núm. 21
Servei de cotxe
Servei núm. 1 (cotxer fúnebre beneficència)

Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

ESTACIONAMENT DE VEHICLES A L’APARCAMENT SUBTERRANI DEL PASSEIG
CORTILS I VIETA
Els titulars de la targeta “Ajuntament de Blanes –contribuent-“, emesa per Saba Aparcaments,
SA, gaudiran durant el període de l’1 de gener al 31 de desembre de la primera estada gratuïta
al pàrquing subterrani del Passeig Cortils i Vieta amb un límit de 60 minuts diari, sempre i quan
es compleixin els següents requisits:
-

Que siguin persones físiques titulars d’un turisme que tributi a Blanes per l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament.

TEATRE DE BLANES
Descomptes
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1. Abonament 6 espectacles
Abonament integral per a tota la programació del trimestre: Descompte 20%
2. Abonament 3 espectacles
Cal triar tres espectacles de la programació del trimestre: Descompte 10%
3. Els majors de 65 anys, pensionistes , aturats i menors de 26 anys tenen un descompte del
15%. Caldrà acreditar a l’entrada del recinte la pertinença a un d’aquests col·lectius amb dret a
descompte.

MESURES DE FOMENT DE LES INVERSIONS EN DETERMINADES FINQUES.
1. Objecte i finalitat de les mesures
A. La promoció de les obres de rehabilitació i restauració de façanes en general, les que
afectin a qualsevol element dels edificis que tinguin interès pel patrimoni cultural de la vila i
la reparació i consolidació d’habitatges amb estructura afectada per patologies de la
construcció (ciment aluminós, piritosi o aluminosi, en execució dels acords plenaris de 30
de juliol i 2 de novembre de 1992).
B. El correcte tancament dels solars en construcció.
C. L’adequació de locals on es desenvolupin activitats públiques o privades per tal de complir
amb les disposicions legals vigents en cada moment, reguladores de les condicions
d’obertura i funcionament, així com la promoció d’inversions públiques i privades en
determinades activitats d’interès general.
2. Supòsits d’aplicació.
A. Rehabilitació, arranjaments i pintat de façanes.
B. Rehabilitació o restauració de qualsevol element d'edificis que tinguin interès pel patrimoni
cultural de la vila.
C. Reparació i consolidació, per tal d’evitar la ruïna, d’habitatges afectats per les patologies
estructurals de la construcció (ciment aluminós, piritosi i aluminosi, en execució dels acords
plenaris de 30 de juliol i 2 de novembre de 1992).
D. Tancament dels solars en construcció en les condicions previstes a l’Ordenança Fiscal
núm. 313.02, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.
E. Construccions, instal·lacions i obres corresponents a :
1. Inversions necessàries per realitzar l’adequació de locals en funcionament a
qualsevol disposició vigents amb rang de llei que reguli les condicions dels espais on
es desenvolupin activitats de pública concurrència.
2. Inversions públiques o privades resultants de normes i plans d’actuació de les
Administracions Públiques que tinguin per finalitat millorar la qualitat, rendiment o
capacitat de l’oferta de determinats serveis públics o privats d’interès general.
Tindran la consideració d’inversions en serveis públics o privats d’interès general
totes aquelles que les organitzacions, públiques o privades, realitzin mitjançant obres
de renovació i/o de manteniment dels actius fixes afectes al desenvolupament de la
seva activitat, i la finalitat de les quals sigui augmentar, tant la qualitat de l’oferta dels
seus productes i/o serveis, com el rendiment dels mateixos.
3. Inversions empresarials iniciades en establiments hotelers (hotels, hotels apartament,
balnearis, hostals o pensions), que estiguin en funcionament, amb la finalitat
d’obtenir una categoria turística superior, d’acord amb la classificació establerta pel
Decret 176/1987 de 9 d’abril o normes vigents en cada moment.
4. Inversions empresarials per a la construcció de nous establiments hotelers, amb
categoria turística de 3 ó més estrelles, en sòl urbà on s’admeti l’edificació
d’habitatges.
5. Inversions empresarials iniciades per establiments hotelers en funcionament, de 3 o
més estrelles, que tinguin per finalitat obtenir acreditació homologada per millores de
la qualitat en el servei prestat. Les normes de qualitat que permetin acollir-se als ajuts
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en cada moment seran aprovades per la Junta de Govern Local prèvia tramitació
d’expedient.
F. Construccions, instal·lacions i obres que estiguin incloses dins l’àrea d’atenció especial
(AAE) definida en els barris de S’Auguer i Sa Massaneda, durant el període 2012-2018 i
que consisteixin en rehabilitació de façanes, cobertes, retirada de dipòsit de fibrociment i
instal·lació d’ascensors.
3. Condicions generals
1. Sol·licitud escrita de l’interessat, que serà titular de la llicència d’obres i podrà ser persona
física o jurídica, o ens a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària
2. Inexistència d’obligacions vençudes a favor de l’Ajuntament de Blanes.
3. Compliment de les prescripcions fixades pels serveis tècnics municipals.
4. Sol·licitar i obtenir totes les autoritzacions o llicències municipals que la inversió requereixi.
5. Acord de reconeixement de l’ajut adoptat per la Junta de Govern Local, prèvia tramitació
d’expedient que inclourà informes tècnics i informe favorable de l’interventor.
6. Aplicació de l’ajut a la finalitat per la que fou concedit o reintegrar-lo a l’Ajuntament.
4. Import dels ajuts
1. Les obres de rehabilitació, arranjament i pintat de façanes gaudiran d’un ajut equivalent al
100 % de la suma de les quotes de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la
taxa per llicència urbanística.
2. Les obres de restauració, rehabilitació i recuperació de conjunts o elements que a criteri del
Ple municipal tinguin interès pel patrimoni cultural de la vila, així com les obres
d'enderrocament, rehabilitació o construcció de nova planta d'edificacions que tinguin per
finalitat la conservació, restauració o recuperació de les anteriors, gaudiran d’un ajut
equivalent al 100 % de la suma de les quotes de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i taxa per llicència urbanística.
3. Les obres de reparació i consolidació, per tal d’evitar la ruïna, d’habitatges afectats per les
patologies estructurals de la construcció (ciment aluminós, piritosi i aluminosi, en execució
dels acords plenaris de 30 de juliol i 2 de novembre de 1992), gaudiran d’un ajut equivalent
al 50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
4. Les obres previstes a l’article 2 anterior, supòsits E.1 i E.2, gaudiran d’un ajut equivalent al
100% de la suma de les quotes de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de la
taxa per llicència urbanística i, en el seu cas, de la taxa per llicència, autorització o registre
d’activitat. També gaudiran d’un ajut equivalent al 50% de la quota de la taxa per ocupació
de la via pública en la superfície estrictament necessària per a les obres d’adaptació.
L’import màxim de l’ajut per a ocupació de la via pública serà de 3.000 euros.
5. Les obres d’inversió en establiments hotelers de 3 o més estrelles de nova construcció en
sòl urbà on s’admeti l’edificació d’habitatges gaudiran del següent ajut:
- 3 estrelles: 80% de la suma de les quotes corresponents a l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, la taxa per llicència urbanística, la taxa per llicència
d’activitat, i el 50% de la suma de les quotes corresponents a les taxes per autorització i
ocupació de la via pública.
- Superior a 3 estrelles: 100% de la suma de les quotes corresponents a l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, la taxa per llicència urbanística, la taxa per llicència
d’activitat, i el 50% de la suma de les quotes corresponents a la taxes per autorització i
ocupació de la via pública.
6. Les obres d’inversió en establiments hotelers en funcionament que tinguin per finalitat obtenir
una categoria turística superior o un certificat de qualitat gaudiran dels següents ajuts:
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TAULA D'AJUTS PER INVERSIONS EN ESTABLIMENTS HOTELERS EN FUNCIONAMENT
QUALIFICACIÓ FINAL
QUALIFICACIÓ
INICIAL

HOTEL

***** **** ***

HOTEL APARTAMENT

**

*

***** **** ***

**

*

*
PENSIÓ

100%

100%

80%

65%

50%

50%

50%

100%

100%

80%

65%

50%

50%

50%

100%

100%

80%

65%

100%

100%

**
*
**
HOTEL

***
100%

100%

50%

certificat de
qualitat

****
100%

*****

80%
certificat de
qualitat

50%

certificat de
qualitat

50%

*
100%

100%

80%

50%

50%

40%

30%

100%

100%

80%

50%

50%

40%

30%

50%

40%

certificat de
qualitat
15%

80%

50%

certificat de
qualitat
20%

80%

certificat de
qualitat
25%

20%

**
HOTEL
APARTAMENT

***
100%

100%

80%

****
100%

100%

*****
100%

100%

OBSERVACIONS
(1) L'ajut serà equivalent al resultat d'aplicar el % indicat a la taula a la suma de les quotes corresponents a
ICIO, taxa per llicència urbanística i taxa per llicència d'activitat.
(2) També s'atorgarà un ajut equivalent al 50% de la suma de les taxes per autorització i ocupació de la via
pública.
(3) La superfície d'ocupació de la via pública es limitarà al mínim estrictament necessari per a l'execució de
les obres, a judici dels serveis tècnics municipals.
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7. Per a les construccions, instal·lacions i obres a que fa referència l’apartat F del punt 2, a
sol·licitud dels interessats i prèvia tramitació de l’expedient, la Junta de Govern Local podrà
atorgar una subvenció dels 95% de la quota de l’impost sobre construccions i instal·lacions i
obres, de la taxa per llicència urbanística i de la taxa per ocupació de la via pública en la
superfície estrictament necessària per a les obres, a partir de l’1 de gener de 2012.
8. Les taxes que es liquidin per tramitació de llicència, autorització o registre d’una activitat
econòmica serviran de base per al càlcul d’incentius fiscals que regularà i acordarà la Junta
de Govern Local en els supòsits que preveu el quadre següent:
a) Primer inici d’activitat empresarial.- Els titulars de l’activitat podran sol·licitar un incentiu
equivalent al 50% de les quotes del tribut, si disposen d’informe de viabilitat favorable emès
per la Generalitat de Catalunya. Si les activitats han estat informades favorablement pel
Centre d’Empreses SAFA - iniciatives locals d’ocupació, l’incentiu podrà arribar al 100% de
les quotes del tribut.
b) Ampliació de superfície de venda o exposició, magatzems i serveis auxiliars.- Els titulars
de l’activitat podran sol·licitar un incentiu equivalent al 100% de les quotes del tribut.
c) Inversions definides a l’apartat E.1 anterior.- Els titulars de l’activitat podran sol·licitar un
incentiu addicional equivalent al 50% de les quotes de la taxa per llicència, autorització o
registre de l’activitat que hagi estat adequada. Aquest incentiu és compatible amb els ajuts
que regula el paràgraf 4 anterior.

5. Normes de gestió
1. La sol·licitud de la subvenció es formularà, amb caràcter general, simultàniament a la
sol·licitud de la llicència d’obres, llevat els supòsits de l’apartat D i E de l’article 2 .
2. En el cas del tancament de solars en construcció, la sol·licitud es presentarà quan el
tancament del solar compleixi les condicions fixades i pugui rebre visita d’inspecció dels
serveis tècnics municipals. L’acord d’atorgament/denegació de l’ajut s’adoptarà
simultàniament al de concessió/denegació de llicència de primera ocupació, previ informe
del funcionari municipal encarregat de la comprovació.
3. Els ajuts previstos als apartats 6 i 7 de l’article 4 anterior :
a) cal sol·licitar-los en qualsevol moment anterior a:
• locals de nova construcció : la data d’obertura
• locals amb obres de millora: la data de posta en servei de les inversions realitzades.
b) la recaptació de les quotes corresponents a impost sobre instal·lacions, construccions i
obres, taxa per llicència urbanística i taxa per llicència d’activitats que es liquidin a partir del
moment de la sol·licitud quedarà automàticament suspesa per dos anys amb possibilitat de
pròrroga expressa per dos anys més.
c) la recaptació del 50% de la taxa per autorització d’ocupació de via pública i taxa per
ocupació de via pública rebrà el mateix tractament expressat al paràgraf anterior.
d) l’acord de reconeixement es proposarà quan sigui aportada la resolució de qualificació o el
certificat de control de qualitat.
e) a sol·licitud dels interessats, prèvia presentació de memòria justificativa del projecte
d’inversió i informe favorable dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local
podrà reconèixer ajuts parcials a compte, sense perjudici de l’obligació del beneficiari de
reintegrar-los si, en el termini al paràgraf b) anterior, no s’ha obtingut la resolució de
qualificació o el certificat de control de qualitat.
f)

el pagament de l’ajut, si existeixen quotes tributàries suspeses, es realitzarà amb
compensació d’aquestes. Si l’ajut no arriba a ser reconegut s’exigirà la recaptació de les
quotes suspeses amb els interessos legals d’aplicació.
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DISPOSICIÓ FINAL
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2010 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 20 de desembre de 2010. Aquestes regiran a partir de l’1 de
gener de 2011 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 112.00
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1r.- Disposicions generals.
D’acord amb allò que preveu l’article 59.1 en relació amb l’article 15.2, tots dos del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i normes complementàries, s’estableix l’Impost sobre Béns Immobles regulat per la
mateixa Llei, amb caràcter obligatori, en el seu article 60 com a tribut directe de caràcter real
que grava el valor dels béns immobles en els termes establerts en la Llei esmentada.
Article 2n.- Fet imposable.
1. El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics, urbans i els de característiques especials:
a. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics als que estiguin afectes.
b. D'un dret real de superfície.
c.

D'un dret real d'usdefruit.

d. Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els definits a l’apartat 1 anterior,
per l’ordre establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que
l’esmentat apartat preveu.
3. Tindran la consideració de béns immobles rústics, béns immobles urbans i béns immobles
de característiques especials els definits com a tals al Text refós de la Llei del cadastre
immobiliari, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/2004 de 5 de març.
4. En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals s’entendrà,
a efectes d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el
respectiu terme municipal.
Article 3r.- No subjecció.
No estan subjectes a l'impost:
b. Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic
marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
c.

Els següents béns immobles propietat d’aquest Ajuntament:

:

-

Els de domini públic afectes a l’ús públic.

-

Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l'Ajuntament, llevat quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

-

Els béns patrimonials, exceptuant igualment els cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

Article 4t.- Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les
Entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet
imposable d'aquest impost.
2. En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent qui hagi de satisfer el major cànon.
3. El que es disposa en el punt anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del
subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret
comú.
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4. L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en aquells que, tot i no
reunir la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns
demanials o patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la
part de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer
cadascun d’ells.
Article 5è.- Successors i responsables.
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel
que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les següents persones i entitats.
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions econòmiques.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades
del seu exercici
S’exceptuen de responsabilitat, les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no hagin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per
al compliment de les obligacions tributàries dins els límits següents:
a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de
les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei General Tributària.
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9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al
pagament en règim de responsabilitat subsidiària, de la totalitat de la quota tributària que es
trobi pendent de pagament en la data de transmissió del dret, en els termes previstos a
l’article 41 de la Llei General Tributària.
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S’entendrà que no ha prescrit per al nou titular, com a successor de l’anterior subjecte
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim
10 Als efectes previstos a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran
expressament als compareixents sobre els deutes pendents per l’impost sobre béns
immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca
de presentació de declaracions.
11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents a
què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment
de pagament a l’actual propietari.
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’una
obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Administració tributària al
compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 35.6 de la Llei
General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de
l’obligació a qualsevol del obligats.
Article 6è.- Exempcions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança general reguladora dels beneficis fiscals.
Article 7è.- Bonificacions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança general reguladora dels beneficis fiscals.
Article 8è.- Base imposable i base liquidable.
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, actualitzada,
en el seu cas, per l'aplicació dels coeficients que es fixin per les successives Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat.
2. Aquests valors es determinaran, notificaran i seran susceptibles d’impugnació d’acord amb
el que estableixen les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
3. La base liquidable serà el resultat d'aplicar a la base imposable la reducció prevista al text
refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
4.

La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i es podrà recórrer davant el tribunal
Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya.
Pel contrari, quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de
declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral,
previstos en la Llei de Cadastre, la base liquidable es determinarà pels Ajuntaments,
conforme a l’article 77.3 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat
per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5. La disposició transitòria dotzena del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals,
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu que, durant els exercicis 2003 i
2004, la determinació de la base liquidable de l’Impost sobre Béns Immobles atribuïda als
Ajuntaments es realitzarà per la Direcció General del Cadastre excepte que l’Ajuntament
comuniqui que tal competència serà exercida per ell.
Article 9è.- Tipus de gravamen i quota tributària.
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:
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-

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.

3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en l’article 7è. anterior.
4. Recàrrec per Immobles desocupats permanentment.
S'estableix un recàrrec del 50 per 100 sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbans d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, quan
compleixin les condicions que es determinin reglamentàriament.
Aquest recàrrec s'acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes
passius de l’impost, una vegada constatada la desocupació de l’immoble.
Article 10è.- Període impositiu i acreditació de l'impost.
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu.
3. Els fets, actes i negocis que es produeixin en els béns gravats i hagin de ser objecte de
declaració o comunicació en el Cadastre Immobiliari tindran efectivitat en el meritament
d’aquest impost immediatament posterior al moment en que produeixin efectes cadastrals.
4. L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració
col.lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques
especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 11è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Les alteracions referents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguin
transcendència a efectes d’aquest impost determinaran l’obligació dels subjectes passius
de formalitzar les declaracions conduents a la seva inscripció en el Cadastre Immobiliari,
conforme a allò que estableixin les seves normes reguladores.
No obstant això, d’acord amb l’article 76.2 del text refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament s’acull al
procediment de comunicació previst a les normes del Cadastre Immobiliari i, en
conseqüència, s’obliga a posar en el coneixement del Cadastre els fets, actes o negocis
susceptibles de generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats d’actuacions per
les quals l’Ajuntament hagi atorgat la corresponent llicència o autorització municipal.
En aquests casos i, només si l’Ajuntament ha atorgat llicència o autorització municipal, els
contribuents queden exempts d’efectuar les declaracions a que estiguin obligats pels fets,
actes o negocis objecte de llicència o autorització municipal.
Si l’Ajuntament coneix de la modificació de titularitat per haver obtingut informació de
Notaris o del Registre de la Propietat, o bé perquè l’interessat ha presentat declaració,
modificarà la seva base de dades i, en el format establert, traslladarà les variacions al
Cadastre.
2. La liquidació i recaptació, i també la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d'aquest impost les durà a terme l'Ajuntament i comprendrà les funcions de concessió i
denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin
contra els esmentats actes i actuacions per a l'assistència i informació al contribuent
referents a les matèries compreses en aquest paràgraf.
3. Les sol·licituds per acollir-se als beneficis fiscals previstos en aquesta Ordenança han
d'ésser presentades a l'Ajuntament, acreditant les circumstàncies que fonamentin la
sol.licitud.
4. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats podran
formular recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d'un mes a
comptar des de la notificació expressa o l'exposició pública dels corresponents padrons.
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5. La interposició de recurs no detindrà l'acció administrativa per al cobrament, a menys que
l'interessat sol·liciti, dins del termini per a interposar el recurs, la suspensió de l'execució de
l'acte impugnat, i acompanyi garantia que cobreixi el total del deute tributari.
No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia podrà acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
prestar-la o demostri fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que
s'impugna.
6. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró Cadastral i en els
altres documents expressius de les seves variacions elaborats per la Direcció General del
Cadastre, sense perjudici de la competència municipal per a la qualificació d’immobles d’ús
residencial desocupats.
7. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a
un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi de la
imposició.
Article 12è.- Pagament i fraccionament de l'impost.
En tot el que fa referència a les formes i terminis de pagament, i a les possibilitats de
fraccionament i ajornament, s'aplicarà el que disposa l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció i la Llei d'Hisendes Locals, i, subsidiàriament, la Llei General Tributària i
la resta de disposicions dictades en el desenvolupament d’aquestes.
Article 13è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat en aquesta
Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària
i demés disposicions d'aplicació.
Disposició Addicional. Modificacions de l’Impost.
Les modificacions que s’introdueixin en la regulació de l’impost, per les Lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat o per qualsevol altres lleis o disposicions que resultaren d’aplicació directa,
produiran, en el seu cas, la corresponent modificació tàcita de la present Ordenança.
Disposició final
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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Ordenança Fiscal núm. 113.00
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1r.- Disposicions generals.
D’acord amb allò que estableixen els articles 92 i següents, del Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març els preceptes
d’aquesta Ordenança regulen l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, establert amb
caràcter obligatori per la mateixa Llei en el seu article 59.1 en relació amb l’article 15.2.
Article 2n.- Naturalesa i fet imposable.
1. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que en
sigui la seva classe i categoria i que tinguin el domicili del permís de circulació en aquest
terme municipal.
2. Es considera apte per circular qualsevol vehicle matriculat en els registres públics
corresponents que no hagi estat donat de baixa dels mateixos. A efectes d’aquest impost,
també es consideraran aptes per circular els vehicles proveïts de permisos temporals i de
matrícula turística.
Article 3r.- No subjecció.
No es troben subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en el Registre de Tràfic per antiguitat del
seu model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment en exhibicions, certàmens
o curses limitades als vehicles d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil
dels quals no superi els 750 Kg.
Article 4t.- Subjectes passius.
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa
referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària a nom dels
quals consti el vehicle en el permís de circulació.
Article 5è.- Exempcions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Bonificacions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 7è.- 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 8è.- Quota tributària.
1. Sense perjudici de les modificacions que es puguin practicar mitjançant la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, les quotes que s’han de satisfer són les següents:

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

105

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

POTENCIA I CLASSE DE VEHICLE
I.V.T.M.
A) Turismes
A1. de menys de 8 cavalls fiscals
A2. de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
A.3 de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
A.4 de 16 CV a 19,99 cavalls fiscals
A.5 de més de 19,99 cavalls fiscals
B) Autobusos
B1. de menys de 21 places
B2. de 21 a 50 places
B3. de més 50 places
C) Camions
C1. de menys de 1000 Kg de càrrega útil
C2. de 1000 a 2999 Kg de càrrega útil
C3. de més de 2999 fins a 9999 Kg de càrrega útil
C4. de més 9.999 Kg de càrrega útil
D)Tractors
D1. de menys de 16 cavalls fiscals
D2. de 16 a 25 cavalls fiscals
D3. de més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs
E1. de menys de 1000 i més de 750 Kg de càrrega útil
E2. de 1000 a 2999 Kg de càrrega útil
E3. de més 2999 kg.
F) Altres vehicles
F1. Ciclomotors
F2. Motocicletes fins 125 cc
F.3 Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
F.4 Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
F.5 Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
F.6 Motocicletes més 1000 cc

QUOTES

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,60
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

2. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial
decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
3. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d’acord amb allò que disposa
l’Annex V del Reial Decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de vehicles.
4. En tot cas, el concepte genèric de ‘’tractors’’ a què es refereix la lletra D) de les tarifes
indicades comprèn tant els tractocamions, els tractors d’obres i serveis, els vehicles
especials, els tractocarros com les màquines d’obres i serveis autopropulsades.
5. Els vehicles mixtes adaptables tributen com a turismes, d’acord amb la seva potència fiscal,
llevat dels casos següents:
a) Si el vehicle està habilitat per transportar més de 9 persones, incloent-hi el conductor,
ha de tributar com a autobús.
b) Si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 kg de càrrega útil, ha de tributar
com a camió.
Tributaran com a camions els furgons i furgonetes.
6. Els motocarros i quatricicles tenen la consideració, a efectes d’aquest impost, de
motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
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7. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la
potència d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.

8. Els vehicles tot terreny i autocaravanes es consideraran com a turismes.
Sobre la quota que correspongui, segons el quadre de tarifes anterior, s’aplicaran les
bonificacions o reduccions que, si s’escau, siguin procedents, per determinar la quota líquida a
ingressar.
La quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa del vehicle.
Article 9è.- Meritació.
L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera adquisició dels
vehicles, que es meritarà el dia en què es produeixi l'adquisició.
Article 10è.- Període impositiu.
El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l'any natural, llevat dels casos de:
a) Primera adquisició del vehicle. El període impositiu del primer any serà el dels trimestres
naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeixi l'adquisició
del vehicle.
b) Baixa definitiva del vehicle. El període impositiu de l'exercici en què es produeixi la baixa
definitiva del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de
l'impost fins a l'últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa definitiva del
vehicle. També procedirà prorratejar l’import de la quota en els mateixos termes en els
supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle des de la data d’anotació de
la baixa en registre públic corresponent.
c) Es procedirà a la baixa de l’impost, en el supòsit de transmissió d’un vehicle en la qual
intervé una persona jurídica que es dedica a la compravenda, quan aquesta es realitzi en
virtut de l’article 33 del Reglament General de Vehicles. En tot cas, la persona jurídica que
es dedica a la compravenda haurà de sol.licitar el canvi al seu nom quan hagi transcorregut
més d’un any des de que s’hagi produït la baixa sense haver-se transmès a un tercer. L’alta
de l’impost que s’acreditarà en el moment de la seva transmissió definitiva correspondrà a
l’adquirent o l’usuari final.
Article 11è.- Normes de gestió i recaptació.
1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle i els acords procedents seran adoptats per la Junta de Govern Local.
2. El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:
a) Rebuts tributaris.
b) Cartes de pagament.
c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l'interior del vehicle del model i
tipus que el municipi estableixi.
d) Targetes exhibides en un lloc visible del vehicle.
3. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que
alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran,
davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies, que es comptaran des de
la data d’adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per
aquest Ajuntament, que contindrà els elements imprescindibles de la relació tributària per la
liquidació normal o complementària que s’escaigui i la realització de la mateixa.
S’acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat
de les seves característiques tècniques i el Document Nacional d’Identitat o el Codi
d’Identificació Fiscal del subjecte passiu.
4. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota resultant de la mateixa.
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En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà que el
pagament s’ha efectuat en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació de
l’imprès de declaració.
5. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament del rebut
presentat al cobrament. S’exceptua de la referida obligació d’acreditació el supòsit de les
baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat a contar a partir de la
primera inscripció en el registre de vehicles.
Article 12è.- Padrons.
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de
cobrament que fixi la Comissió de Govern, anunciant-lo per mitjà d'edicte publicat en el
Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos en la legislació o que es creguin
més adients. En cap cas, el període de pagament serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents, es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuraran tots els vehicles
subjectes a l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de
persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal. Les modificacions del padró es
fonamentaran en les dades del Registre Públic de Tràfic i en la comunicació de la Prefectura
de Tràfic relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. També es podran
incorporar altres informacions sobre baixes i canvis de domicili que pugui disposar
l’Ajuntament.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic perquè els interessats legítims puguin
examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic
s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la
liquidació a cadascun dels subjectes passius.
Article 13è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat en aquesta
Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària
i demés disposicions d'aplicació.
Article 14è.- Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que les desenvolupin i
complementin.
Disposició final
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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Ordenança Fiscal núm. 114.00
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 1r.- Disposició general.
D’acord amb allò que preveu l’article 59.2 en relació amb l’article 15.2, tots dos de del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, s’estableix l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
regulat pels articles 104 a 110 de l’esmentada Llei.
Article 2n.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de l’impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de
naturalesa urbana manifestat a conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos
per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu
del domini, sobre els terrenys esmentats.
En conseqüència, queden compresos entre aquests actes i contractes la compravenda, la
permuta, la constitució d'emfiteusi o l'establiment, transmissió i redempció de censos amb
domini, donacions, successió testada o intestada, la constitució, transmissió o extinció dels
drets reals d'usdefruit, superfície, ús i habitació, les aportacions socials, les cessions,
adjudicacions o donacions en pagament, les aportacions judicials o administratives, les
assignacions de bona fe i qualsevol altra transmissió de naturalesa semblant.
2. Es consideraran també transmissions de domini:
a) Les aportacions de béns a una societat o persona jurídica, civil o mercantil.
b) Les adjudicacions de béns als socis o a terceres persones en cas de separació o
dissolució de societats.
c) Les aportacions d'immobles per terceres persones a la societat conjugal.
d) Les vendes amb pacte de retrovenda o carta de gràcia.
e) La transmissió de la possessió en concepte d'amo.
f)

L'excés de valor dels béns adjudicats que sobrepassin la participació que l'adquirent
disposi del condomini de béns posseïts en comú i "pro indiviso".

g) Les expropiacions forçoses.
3. Contràriament, no es consideraran transmissions de domini:
a) Les aportacions de béns fetes a una comunitat pels seus partícips, ni les adjudicacions
als seus membres, en cas de divisió parcial o total de la comunitat sempre que el valor
dels béns adjudicats no sobrepassi la participació que l'adquirent disposi en el domini
dels béns posseïts i en comú i "pro indiviso".
b) Els expedients de domini i les actes de notorietat quan s'hagi satisfet l'impost pel títol
al·legat com a origen de les actes o dels expedients esmentats.
c) Els censos en nua percepció i els censos sense domini.
d) En aplicació de l’article 159.4 del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, les
transmissions de terrenys que es realitzin com a conseqüència de la constitució de la
Junta de Compensació per aportació dels propietaris de la unitat d’execució, en el cas
que així ho disposessin els Estatuts o en virtut d’expropiació forçosa, i les adjudicacions
de solars que efectuïn a favor dels propietaris membres d’aquestes Juntes i en proporció
als terrenys incorporats per aquells, sempre i quan compleixin tots els requisits
urbanístics i el valor dels solars adjudicats a un propietari no excedeixi del que
proporcionalment correspondria als terrenys per ell aportats. En cas que es produeixi un
excés en el valor dels solars indicat anteriorment, es giraran les liquidacions
corresponents per aquest excés.
4. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana els classificats pel planejament
urbanístic com a urbans, el que, de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei
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6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, tingui la consideració d’urbanitzable,
així com el que reuneixi les característiques establertes a l’article 8 de la Llei esmentada.
Tindrà la mateixa consideració el sòl en el qual puguin exercir-se facultats urbanístiques
equivalents a les anteriors segons la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya.
Article 3r.- Actes no subjectes.
1. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En
conseqüència, i d’acord amb l’anterior, està subjecte l’increment de valor que experimentin
els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat impost,
amb independència de que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el
Padró d’aquell.
2. Estarà subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en
els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost
sobre Béns Immobles. No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions
de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es
verifiquin a favor seu i en el seu pagament i les transmissions que es facin als cònjuges
com a pagament dels seus havers comuns.
3. Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns
immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, amb independència del
règim econòmic matrimonial.
4. Així mateix no s’acreditarà l’impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de
naturalesa urbana derivades d’operacions a les que resulti aplicable el règim especial regulat
en el capítol VIII del títol VII del Reial Decret legislatiu 4/2004, de 5 de març que va aprovar el
text refós de la Llei de l’impost de societats, a excepció de les previstes en l’article 94 quan no
s’integrin en una branca d’activitat.
5. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció
a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la
Llei 20/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre
societats anònimes esportives.
6. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys al llarg
dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no ha estat interromput per causa de
la transmissió derivada de les operacions previstes en els apartat 4 i 5.
Article 4t.- Exempcions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 5è.- Bonificacions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Subjectes passius.
1. És subjecte passiu d’aquest impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o aquella a
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o
que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix l’apartat b) anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

110

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física
no resident a Espanya.
Article 7è.- Successors i responsables
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel
que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
a. Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b. Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a. Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b. Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c. Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 8è.- Base imposable.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real de valor dels terrenys
de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de l’acreditament i experimentat al llarg
d’un període màxim de vint anys.
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2. Per determinar l’import de l’increment real a què es refereix l’apartat anterior, s’aplicarà sobre
el valor del terreny en el moment de l’acreditament, calculat de conformitat amb l’article 107
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, el percentatge que resulti de multiplicar el nombre d’anys al llarg dels
quals s’ha generat l’increment de valor pel percentatge anual, aplicable a cada cas concret,
que resulta del quadre següent:
INCREMENT ANUAL

PERÍODE

Inferior a 1 any
Igual o superior a 1 any i inferior a 6 anys
Superior a 5 anys i inferior a 11 anys
Superior a 10 anys i inferior a 16 anys
Superior a 15 anys (màxim fiscal de 20 anys)

0,00 %
3,70 %
3,50 %
3,20 %
3,00 %

Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l’increment de valor, es
prendran solament els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del
terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de
gaudi limitatiu del domini sobre el mateix terreny i la producció del fet imposable d’aquest
impost, sense que es tinguin en consideració les fraccions d’anys.
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.
Els percentatges anuals fixats en aquest apartat podran ser modificats per les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat.
3. En les transmissions de terrenys, el valor dels mateixos en el moment de l’acreditació de
l’impost serà el que tinguin fixat en l’esmentat moment a efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles.
No obstant quan l’esmentat valor sigui conseqüència d’una Ponència de Valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de
l’esmentada ponència, l’impost es podrà liquidar o autoliquidar provisionalment d’acord amb
el valor esmentat. En aquests supòsits, en la liquidació definitiva o complementària s’aplicarà
el valor dels terrenys obtingut d’acord amb els procediments de valoració col·lectiva que
s’instrueixin, referit a la data de l’acreditament. Quan aquesta data no coincideixi amb la de
l’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests valors es corregiran aplicant els coeficients
d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de Pressupostos Generals
de l’Estat.
Quan el terreny, tot i tenir naturalesa urbana o estar integrat en un bé immoble de
característiques especials, en el moment de l’acreditament de l’impost, no tingui fixat el valor
cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el valor cadastral sigui fixat, referint
l’esmentat valor al moment de l’acreditació.
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges
anuals continguts en l’apartat 2 d’aquest article, s’aplicaran sobre la part del valor definit en
l’apartat anterior que representi, respecte del mateix, el valor dels referits drets calculat
mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) USDEFRUIT
A.1) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per
100 del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70
per 100 d'aquest valor cadastral.
A.2) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint
anys, serà equivalent al 70 per 100 del valor cadastral del terreny, i aquest valor minorarà
a mesura que l’edat augmenta en la proporció de l’1% menys per cada any més, amb el
límit mínim del 10% del valor total.
A.3) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a
trenta anys, es considerarà fiscalment com una transmissió de plena propietat del terreny
subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per 100 del valor cadastral
del terreny usufructuat.
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A.4) En cas que hi hagi diversos usufructuaris vitalicis que adquireixen simultàniament el
dret indivís, es valorarà el dret d’usdefruit tenint en compte l’edat de l’usufructuari de
menys edat.
A.5) En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada
usdefruit successiu tenint en compte l’edat de l’usufructuari respectiu.
A.6) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les
lletres A.1), A.2) i A.3) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps
d'aquella transmissió.
B) NUA PROPIETAT
Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor
d’usdefruit i el valor cadastral del terreny, calculat segons les regles anteriors.
C) ÚS I ESTATGE
El valor dels drets reals d'ús i estatge serà el que resulti d'aplicar al 75 per 100 del valor
cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixen aquests drets, les regles corresponents
a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
D) ALTRES DRETS REALS
En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini,
diferents dels anteriorment esmentats, es considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest
impost:
El capital, preu o valor pactat quan es constitueixin, si era igual o major que el resultat de la
capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual, o aquest
darrer, si aquell fos menor.
5. En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny
o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de
superfície, el percentatge anual corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que
representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de
transmissió o, en el seu defecte, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la
superfície o volum de les plantes a construir en el sòl o subsòl i la totalitat de superfície o
volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
En cas que no s’especifiqui el nombre noves de plantes, caldrà atenir-se, per tal d’establir-ne
la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
6. En els supòsits d’expropiació forçosa , el percentatge anual corresponent s’ha d’aplicar
sobre la part del justipreu que correspongui al valor del terreny, excepte que el valor
cadastral assignat a l’esmentat terreny fos inferior; en aquest supòsit, prevaldrà aquest
últim sobre el justipreu.
7. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general, s’agafarà, a efectes de la determinació de la base imposable
d’aquest impost, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals una reducció del 40
per cent durant els cinc anys següents als de la fixació, revisió o modificació esmentada. No
s’aplicarà la reducció quan els valors resultants siguin inferiors als fins ara vigents.
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva.
Article 9è.- Tipus de gravamen i quota tributària.
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen del 30 %.
2. La quota líquida de l’impost serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra, en el seu cas,
la bonificació establerta a l’article 5è. d’aquesta Ordenança.
Article 10è.- Acreditament.
1. L'impost s'acredita:

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

113

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, inter vivos o per
mortis causa, en la data de transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o contractes inter vivos, la de l'atorgament del document públic i, quan es
tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o
la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici, o bé des de la data en
què l’adquirent vingui tributant en l’Impost sobre Béns Immobles.
b) En les transmissions mortis causa, la de la defunció del causant.
3. Quan es declari o reconegui judicial o administrativament per resolució ferma que ha tingut
lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió
del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte
passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li
hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que
la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l'article 1.295 del
Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o
la resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost,
no procedeix la devolució.
4. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no s'escaurà la
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal
mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment de la
demanda (que no el desistiment, acte de significació diferent, doncs no implica el
reconeixement de la procedència de la pretensió actora)
5. En els actes o contractes en els quals hi hagi establerta alguna condició, la seva qualificació
es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. En cas que sigui
suspensiva no es liquidarà l’impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos
resolutòria, no cal dir que l’impost s’exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el
cas de fer-se la devolució oportuna segons la regla de l’apartat anterior.
Article 11è.- Normes de gestió i recaptació.
1. En base a la facultat establerta en l'art. 110 de text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableix el sistema
d'autoliquidació, segons model aprovat per aquest Ajuntament, que comportarà l’ingrés de la
quota resultant dins els terminis següents a partir de la data en què s’acrediti l’impost:
a) Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de 30 dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes mortis causa, el termini serà de 6 mesos prorrogables fins a 1 any
a sol·licitud del subjecte passiu.
c) A sol·licitud dels administradors o posseïdors dels béns hereditaris, es podrà concedir
l’ajornament en la presentació de l’autoliquidació i ingrés de la quota resultant en les
adquisicions lucratives per causa de mort, fins que siguin coneguts els hereus en la
successió, sempre i quan concorrin les circumstàncies següents:
•

Que se sol·liciti abans de la finalització del període voluntari de presentació i
pagament.

•

Que s’acompanyi compromís de constituir garantia suficient que cobreixi l’import
del deute principal i interessos de demora, més el 25% d’ambdues partides. La
concessió definitiva quedarà subordinada a la constitució de la garantia. Així
mateix implicarà l’obligació d’abonar els interessos de demora corresponents des
del moment d’acreditació de l’impost.

La concessió de pròrroga donarà lloc al meritament dels corresponents interessos de
demora.
2. En cas que l’obligat tributari no conegui el valor cadastral del sòl en la data d’acreditament de
l’impost i l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per
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practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a
la liquidació de l’impost per part de l’Ajuntament.
3. Tant l’autoliquidació com, si s’escau la declaració, s’han de formalitzar segons l’imprès oficial,
consignant-hi els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar o comprovar la
liquidació corresponent.
4. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi
constar expressament la referència cadastral.
5. Cal adjuntar a la declaració esmentada o a l’autoliquidació el document que tingui consignats
els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements
tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions
i bonificacions que el subjecte passiu ha sol·licitat.
En cas que el terreny estigui situat en una via sense denominació oficial o número de policia,
s’haurà d’aportar un plànol o un croquis de la situació de la finca que n’indiqui la localització
exacta.
6. Els òrgans de gestió giraran, si procedeix, una liquidació complementària d’acord amb les
dades consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els antecedents
que obren en l’Administració.
7. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d’aquest article, també estan obligats
a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En les transmissions a títol lucratiu, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre
vius, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de que es
tracti.
b) En les transmissions a títol onerós, l'adquirent o la persona a favor de la qual es
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
8. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents que han autoritzat en el
trimestre anterior, en els que s'hi continguin els fets, actes o negocis jurídics que posin de
manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció dels actes d'última
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents
privats, comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hi hagin estat
presentats per a coneixement i legitimació de firmes.
En la relació o índex que remetin els Notaris a l’Ajuntament, aquests hauran de fer constar
la referència cadastral dels béns immobles quan la referència en qüestió es correspongui
amb els que siguin objecte de transmissió. El que es preveu en aquest apartat s'entén
sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei General Tributària.
Article 12è.- Inspecció i recaptació.
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
General Tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
Article 13è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.
1. Si l’ingrés de l’autoliquidació s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos següents al final del
termini voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent
respectivament amb exclusió de l’interès de demora i de les sancions.
2. Si l’ingrés de l’autoliquidació s’efectua després dels 12 mesos següents al venciment del
termini legal per a fer-ho, s’exigirà el recàrrec del 20 per cent i els interessos de demora pel
període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la
finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui
l'autoliquidació.
3. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que
resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària tipificada
a l'article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
l'esmentat article.
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4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-se.
No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor
manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la sanció
dins del període de pagament voluntari, sempre que no es presenti sol·licitud de
fraccionament o ajornament de pagament i que no s’interposi recurs o reclamació contra la
liquidació o la sanció.
6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que
preveu la Llei General Tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
Disposició final
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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Ordenança Fiscal núm. 130.00
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1r.- Fonaments de dret.
1. Articles 78 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Lleis 6/1991, d’11 de març i 18/1991, de 6 de juny i el Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de
28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
3. Article 42 del Codi de Comerç i secció 1ra. del capítol I de les Normes per a la formulació dels
comptes anuals consolidats, aprovades per RD 1815/1991, de 20 de desembre i normes
concordants i complementàries vigents en cada moment.
4. Reial Decret 1041/2003, d’1 d’agost, que modifica el Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer,
per el que es dicten normes per la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i es regula
la delegació de competències en matèria de gestió censal de l’impost esmentat.
Article 2n.- Fet imposable.
1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable
del qual està constituït pel simple exercici en territori de l’Estat espanyol d’activitats
empresarials, professionals o artístiques. És competència de l’Ajuntament de Blanes la gestió
tributària d’aquest impost per les activitats que es desenvolupin dins el seu terme municipal,
s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l'impost.
2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració d'activitats empresarials les activitats
descrites a l'article 78.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
3. L’exercici d’activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en
particular, per aquells recollits en l’article 3 del Codi de Comerç.
Article 3r.- Activitats excloses.
No constitueix fet imposable d’aquest impost, l'exercici de les següents activitats:
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat
degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data
de transmissió, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els
hagués utilitzat durant el mateix període de temps.
b) La venda dels productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis
professionals.
c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornamentació de
l'establiment. Contràriament, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per regalar
als clients.
d) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda d’articles de caràcter minorista.
e) El lloguer aïllat d’un bé immoble.
Article 4t.- Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol
de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer meritament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
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Article 5è.- Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 1, 2 i 3 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu
exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 6è.- Exempcions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 7è.- Normes per a l’aplicació d’exempcions de l’impost.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 8è.- Bonificacions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 9è.- Quota tributària.
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La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, els coeficients de ponderació i
situació regulats en els articles 10è i 11è de la present Ordenança, així com les bonificacions
regulades en l’annex de l’Ordenança general reguladora dels beneficis fiscals.
Article 10è.- Coeficients estatals de ponderació.
D’acord amb el que preveu l’article 86 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals fixades en
les Tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de
l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu. Les tarifes i la instrucció de l’impost vigents
actualment són les aprovades pels Reials Decrets-Legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i
1259/1991, de 2 d’agost. Els coeficients de l’article 86 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es reprodueixen a
continuació:
Import net de xifra de negocis en €
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

El concepte d’import net de la xifra de negocis es descriu a l’annex de l’Ordenança general
reguladora dels beneficis fiscals, en l’apartat relatiu a l’IAE, normes d’aplicació d’exempcions de
l’import.
Article 11è.- Coeficients municipals de situació.
1. L’article 87 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que, sobre les quotes incrementades per
l’aplicació del coeficient estatal de ponderació, els Ajuntaments aplicaran un coeficient de
situació en funció de la categoria de la via pública on radiqui físicament el local en què es
realitza l’activitat econòmica.
2. Les vies públiques d’aquest Municipi es classifiquen en 4 categories fiscals. Annex a aquesta
Ordenança fiscal figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria
fiscal que correspongui a cadascuna d’elles.
3. Les vies públiques que no apareguin assenyalades en l’índex alfabètic abans esmentat seran
considerades d’última categoria, i romandran així catalogades fins al primer de gener de l’any
següent a aquell en que el Ple d’aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la
seva inclusió en l’índex alfabètic de vies públiques.
4. Els coeficients de situació aplicables en funció de la categoria de la via pública on radica
físicament el local on radica l’activitat econòmica són:
Carrer 1a.
3,80
Carrer 2a.
3,04
Carrer 3a.
2,28
Carrer 4a.
1,52
5. Als locals subjectes a l'impost que estiguin situats en la confluència de varis carrers o amb
accessos per diferents vies públiques se’ls aplicarà el coeficient corresponent al carrer de
major categoria.
Article 12è.- Període impositiu i acreditament.
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta
de subjectes passius que no hagin d’estar exempts. En aquest cas, el període impositiu
comprendrà des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.
2. L'impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte
quan, en els casos de declaració d'alta de subjectes passius no exempts, el dia d'inici de
l’exercici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el que les quotes es
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any,
inclòs el de començament de l’exercici de l'activitat.
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En el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, la quota anual es dividirà entre
els quatre trimestres naturals de l’any i els subjectes passius podran sol.licitar la devolució de
la part de la quota anual corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagués exercit
cap dia d’activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i
aportacions de branques d’activitat 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 respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de
l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es
produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti . En
conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució
o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes
entitats hagin realitzat efectivament l’activitat.
3. Tractant-se d’activitats de serveis d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per
actuacions aïllades, l’acreditació es produirà per la realització de cadascuna d’elles,
havent-se de presentar les corresponents declaracions en la forma en què s'estableixi
reglamentàriament.
4. Les declaracions de variació o baixa de qualsevol element tributari referent a un període
impositiu, tindrà efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.
Article 13è.- Règim de gestió.
1. És competència de l’Administració Tributària de l’Estat la formació de la matrícula de l’impost,
la qualificació de les activitats econòmiques i la fixació de les quotes corresponents. La
matrícula estarà a disposició del públic en les oficines municipals.
2. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost que comprèn:
-

Les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals d’acord amb la Llei
La pràctica de les liquidacions per a la determinació dels deutes tributaris
L’emissió d’instruments de cobrament
La resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts
La resolució de recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Les actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent

3. També són competència de l’Ajuntament les funcions d’inspecció de l’impost, per delegació
de la Administració Tributària de l’Estat. Aquestes funcions comprenen la comprovació i la
investigació, la pràctica de liquidacions tributàries que, en el seu cas, siguin procedents i la
notificació de la inclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit,
exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
4. Contra els actes d’inclusió, exclusió o variació de qualificació d’activitats econòmiques i, en
general, contra els actes dictats per l’Administració Tributària de l’Estat o per delegació
d’aquesta, es podrà interposar recurs de reposició i contra la resolució d’aquest procedirà
reclamació econòmico-administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de
Catalunya.
5. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats poden
formular el recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, previst a l’article 14 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de:
-

La data de notificació expressa, en cas de liquidacions d’ingrés directe.
La data de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró, en cas que
el tribut s’exaccioni mitjançant padró.

6. Les oscil.lacions en més o menys no superiors al 20% dels elements tributaris no alteraran
l’import de les quotes per les quals es tributava. Quan les oscil.lacions de referència siguin
superiors als percentatges indicats, tindran la consideració de variacions.
7. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, resultants de les
actuacions d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions, es consideraran
acte administratiu i comportarà la modificació del cens. Qualsevol modificació de la Matrícula
que faci referència a dades obrants en els censos requerirà, inexcusablement, la prèvia
alteració d'aquests últims en el mateix sentit.
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8. L'impost podrà exigir-se en règim d'autoliquidació, en els termes que reglamentàriament
s'estableixin.
Article 14è.- Declaracions i comunicacions dels subjectes passius
1. De conformitat amb el RD 243/1995, de 17 de febrer en la redacció donada pel RD
1041/2003, d’1 d’agost, els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents
declaracions censals d'alta manifestant tots els elements necessaris per a la inclusió en la
matrícula en els termes establerts a l’article 90.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i abans del
transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat. L'Administració competent practicarà la
liquidació que correspongui, la qual es notificarà al subjecte passiu, qui haurà d'efectuar
l'ingrés que procedeixi.
2. L’Ordre del Ministre d’Hisenda 85/2003, de 23 de gener determina els supòsits en què els
subjectes passius de l’impost hauran de presentar una comunicació en relació amb l’import
net de la xifra de negocis i s’aprova el model de l’esmentada comunicació. Alhora, regula
els supòsits en els que el subjecte passiu està exonerat de presentar aquesta comunicació,
i els supòsits en que ha de presentar-la, essent en aquest cas el termini de presentació
entre el dia 1 de gener i el 14 de febrer, ambdós inclosos, de l’exercici en que hagi de tenir
efectes la comunicació en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
3. Les declaracions d’alta dels subjectes passius que deixin de complir les condicions exigides
per gaudir de l’exempció de l’impost s’hauran de presentar durant el mes de desembre
immediat anterior a l’any en que els subjectes passius resultin obligats a contribuir per
l’impost.
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.
5. Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d'ordre físic,
econòmic o jurídic que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades per l'impost i que
tinguin transcendència a efectes d’aquest impost, i les formalitzaran en el termini d’un mes a
comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.
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 dels
beneficis fiscals, hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import
net de la seva xifra de negocis. Així mateix, els subjectes passius hauran de comunicar les
variacions que es produeixin en l’import net de la seva xifra de negocis quan la variació en
qüestió suposi la modificació de l’aplicació o no de l’exempció prevista en els paràgrafs c) i d)
esmentats anteriorment o una modificació en el tram a considerar a efectes de l’aplicació del
coeficient de ponderació.
7. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l’impost estan obligats a presentar una
declaració de baixa quan cessin en l’exercici d’una activitat, o de variació, en la qual han de
comunicar les alteracions d’ordre físic, econòmic o jurídic separadament per a cada activitat,
en el termini d’un mes des de la data en què es va produir el cessament de l’activitat o la
variació.
8. Les declaracions de variació o baixa, referents a un període impositiu, tindran efectes en la
matrícula del període impositiu següent.
Article 15è.- Data d’aprovació i vigència.
Les modificacions introduïdes en la present Ordenança han estat aprovades provisionalment
per l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària duta a terme el dia 2 d’octubre de 2006 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 2 de desembre de 2006. Aquesta regirà a partir de
l’1 de gener de 2007 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa
Disposició addicional.
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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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Ordenança Fiscal núm. 282.00
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Article 1r.- Disposició general.
D’acord amb allò que estableixen els articles 100 a 103 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s’estableix
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, independentment d’altres exaccions que es
puguin acreditar, especialment la taxa per la tramitació administrativa de la llicència urbanística
pertinent.
Article 2n.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència
d'obres o urbanística o en règim de comunicació prèvia, s'hagi obtingut o no la llicència
esmentada, sempre que la seva expedició correspongui a aquest Ajuntament.
2. Són actes subjectes tots aquells que compleixin el fet imposable definit en l’apartat anterior
amb excepció de 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 agrícoles.
3. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, instal·lacions i/o
obres esmentades i afecta totes aquelles que es facin en aquest terme municipal.
4. La Junta de Govern Local, previ informe favorable de les Comissions Informatives
competents, podrà regular els supòsits i normes de gestió en règim de comunicació prèvia
d’obres.
Article 3r.- Exempcions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança general reguladora dels beneficis fiscals.
Article 4rt.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques,
persones jurídiques o les entitats a què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària que siguin amos de la construcció, instal·lació o obra,
siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitzi aquella.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració d’amo de la construcció,
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu
contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del mateix aquells que sol·licitin
les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
Article 5è.- 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.
3. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció, instal·lació o obra
en curs d’execució, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament
certificació dels deutes pendents per aquest impost. En el cas de que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant estarà exempt de responsabilitat pels
deutes d’aquest impost existents en la data del canvi de titularitat.
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Article 6è.- Bonificacions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança general reguladora dels beneficis fiscals.
Article 7è.- Base imposable.
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, i s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.
2. No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos anàlegs
propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de
caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni
tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol
altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
3.

La base imposable, als efectes de practicar l’autoliquidació, es determinarà d’acord amb el
següent:
a) Barem per a l’obtenció de pressupostos d’execució material (Annex I)
b) Mòdul bàsic (MB)
c) Valor del Pressupost de Referència (PR)

El mòdul bàsic (MB) per a 2011 queda establert en 495,20 €/m2. La Junta de Govern Local
queda facultada per actualitzar i aprovar el mòdul bàsic (MB) d’acord amb l’lPC interanual de
setembre per tal que sigui d’aplicació el primer dia de l’any natural següent.
En tot cas, per a la determinació de la base imposable s’aplicarà, com a mínim, el valor del
Pressupost de Referència (PR), que es dedueixi de l’aplicació del barem i del mòdul bàsic
esmentats als apartats a) i b) anteriors.“
4. En aquells supòsits en que la instal·lació no estigui prevista com a part integrant de
l’immoble projectat i especialment en els locals comercials i industrials destinats a un ús
específic indeterminat, als quals posteriorment s’incorporin les instal·lacions esmentades, la
base imposable es determinarà en funció dels valors recollits a l’Annex III.
5. En aquells casos previstos a l’Annex II de la present Ordenança, per a la determinació de
la base imposable, s’aplicaran els imports allà establerts.
6. En el supòsit d’obertura de rases a la via pública la base imposable per a la pràctica de la
liquidació provisional es determinarà en funció dels preus unitaris recollits a l’Annex IV.
Article 8è.- Tipus de gravamen i quota.
1. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 3,51 per 100.
Article 9è.- Acreditació.
L’impost es meritarà en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no
s’hagi sol·licitat o obtingut la llicència corresponent.
Article 10è.- Normes de gestió i recaptació.
1. D’acord amb el que queda establert a l’article 110 apartat 4) del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), la quota d’aquest impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que tindrà caràcter
d’ingrés a compte, segons model oficial.
2. En els casos en que sigui preceptiu l’aplicació del barem del Col·legi Oficial d’Arquitectes,
els subjectes passius practicaran l’esmentada autoliquidació d’aquest impost i ingressaran
la quota resultant en el termini de cinc dies a comptar del següent a la notificació de la
llicència o de l’inici de les obres si la llicència no hagués estat sol·licitada, concedida o
denegada.
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S’acompanyarà a la sol·licitud de llicència d’obres la fórmula adoptada pel tècnic facultatiu
redactor del projecte, per l’obtenció del Pressupost de referència (PR) i, en tot cas, la fitxa
de característiques tècniques segons model del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
3. En la resta dels casos, l’interessat, en el moment d’efectuar la sol·licitud de la llicència o en
la comunicació prèvia, practicarà l’autoliquidació d’acord amb les determinacions
establertes a l’article 7è. d’aquesta Ordenança i disposarà de 5 dies per efectuar l’ingrés de
la quota resultant.
4. Quan sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’iniciï la
construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte.
La base imposable es determinarà d’acord amb l’establert en l’apartat 1 anterior.
5. Un cop acabades les obres, l’Ajuntament podrà efectuar les comprovacions que consideri
oportunes amb la finalitat de determinar el cost real i efectiu de la construcció, instal.lació o
obra.
Article 11è.- Inspecció i recaptació.
La inspecció i recaptació de l'Impost es realitzarà d'acord amb el previst en la Llei General
Tributària i altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com de les disposicions dictades
per al seu desenvolupament.
Article 12è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat en aquesta
Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària
i demés disposicions d'aplicació.
Article 13è.- Ajuts.
Així mateix i amb la finalitat de promoure les obres de rehabilitació, restauració i arranjament de
façanes, i obres tendents a la rehabilitació d'edificis que tinguin interès pel patrimoni cultural de la
vila, l'Ajuntament concedirà ajuts que es regularan en ordenança separada.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir
de l’1 de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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ANNEX I

MANUAL PER A
L’OBTENCIÓ SIMPLIFICADA DE PRESSUPOSTOS D’EXECUCIÓ MATERIAL

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

126

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

ÍNDEX

PREUS DE REFERÈNCIA
1. DEFINICIONS
2. VALORS DE REFERÈNCIA
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PREUS DE REFERÈNCIA
Aquest manual presenta un mètode simplificat per a l’obtenció del pressupost de referència
d’una edificació arquitectònica.
El pressupost de referència (PR), és un pressupost aproximat al cost real, que assegura en la
majoria dels casos una dispersió menor del 20% en més o menys sobre el cost real, excloses
despeses generals i benefici industrial.
1. DEFINICIONS
Mb: Mòdul Bàsic, estableix un preu €/m2 d’edificació que serà revisat periòdicament.
Cg: Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica.
Ct: Coeficient corrector en funció de la tipologia de l’edificació.
Cq: Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i acabats.
Cu: Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmentat.
S: Superfície en m2.
Pr: Pressupost de referència.
2. VALORS DE REFERÈNCIA
2.1. MÒDUL BÀSIC: Mb = 495,20 €/m2 per l’any 2011.
2.2. COEFICIENT UBICACIÓ GEOGRÀFICA: Cg. S’adapta al següent valor de referència.
Cg

0,95

2.3. COEFICIENT TIPOLÒGIC: Ct. S’adapta als següents valors de referència:
2.3.1. En edificacions de nova planta i addicions
Ct
1,20

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
Edifici aïllat (4 façanes).
Soterranis a partir del 3er. En tot tipus d’edifici.
Edifici en testera (3 façanes)
Soterranis 1er. i 2on. En tot tipus d’edifici.
Edifici entre mitgeres (1 ó 2 façanes).

1,10
1,00

2.3.2. En obres de reforma i rehabilitació
Ct
0,90
0,70
0,50

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament les façanes.
Reformes que afectin elements estructurals.
Reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments.
(Aplicat a la superfície de façana).
Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal.lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments.
(Aplicat a la superfície de façana).

0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.
2.4. COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S’adapta als següents valors de referència:
Cq
1,20
1,00
0,80

NIVELL MITJÀ D’EQUIPAMENT I ACABATS
Nivell superior a l’estàndard d’ús.
Nivell superior a l’estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d’habitatges,
també en garatges d’habitatges unifamiliars).
Nivell inferior a l’estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús
definit o que requereixin una actuació posterior).

2.5. COEFICIENT D’ÚS. Cu. S’adapta als següents valors de referència:
2.5.1. Edificació
Cu
3,00
2,80
2,60
2,40

USOS
Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres.
Clíniques i Hospitals.
Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries.
Hotels de 4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries.
Laboratoris.
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Clubs de reunió. Hotels de 3*.
Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP. Hotels de 2*.
Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. Residències universitàries.
Restaurants. Habitatges > 200 m2.
Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1*. Parvularis.
Pensions. Habitatges < 50 m2. Habitatges entre 200 m2 i 150 m2.
Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2.
Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2.
Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament.
Plantes altes per a locals sense ús específic.
Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.
Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense
activitat en edificis plurifamiliars. Garatges d’habitatges unifamiliars.
Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera autoportant.
Magatzem i naus industrials amb llums < 12 m. i coberta lleugera autoportant.

NOTA ESPAIS SOTACOBERTA VINCULANTS A L’HABITATGE (GOLFES)
Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m.
d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície total.
Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la consideració
de locals en planta alta.
2.5.2. Obra civil
Cu

USOS

1,00
0,40
0,30

Piscines (sense cobrir).
Parcs infantils a l’aire lliure.
Projectes d’Urbanització (Aplicant-ho únicament a la superfície de vials, incloent
voreres, aparcaments, vials peatonals, escales i rampes).
10% Moviment de terres
.
25% Pavimentacions
15% Voreres
25% Xarxa de clavegueram
.
10% Xarxa d’aigua
.
15% Xarxa d’enllumenat
Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.
Jardins. Pistes de terra sense drenatge.

0,20
0,10

3. OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA
3.1 MÒDUL DE REFERÈNCIA: Mr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu
En els casos en que un coeficient corrector no s’ajusti a la tipologia, qualitat o ús, s’aconsella
aplicar la mitjana entre els que més s’assemblin.
3.2 Pressupost de Referència: Pr = ∑ (Mri x Si)
En els edificis amb diferents usos i qualitats es recomana calcular Pr per cadascun.
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ANNEX II

OBRES MÉS FREQÜENTS QUE NO SUPOSIN CANVIS EN
LES OBERTURES, PARETS DE CÀRREGA, PILARS I
SOSTRES NI A LA DISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI
Instal.lar o canviar, sense modificar: - Portes
- Persianes
- Finestres
Façanes:
- Arrebossar
- Pintar
- Aplacar
Arrebossar interior
Enguixat interior
Col.locació de paviment i sòcol interiors que no impliqui
sobrecàrrega addicional
Enrajolar parets en cuines i cambres higièniques:

BAREMS PRESSUPOST
MÍNIM PER L'APLICACIÓ DE
L'IMPOST
248,50 Eur/unitat
53,25 Eur/unitat
236,67 Eur/unitat
18,94
6,86
100,59
16,57
8,28
36,68

Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2

Bany petit (fins a 6 m2)
Cuina Petita (fins a 8 m2)
Bany gran (> 6 m2)
Cuina Gran (> 8 m2)
Canviar sanitaris, cuines i armaris:

650,83
650,83
1.088,67
1.088,67

Eur/unitat
Eur/unitat
Eur/unitat
Eur/unitat

Bany petit
Bany gran
Cuina Petita
Cuina Gran
Canviar safareigs
Practicar cates en interiors que no afectin a parets mestres per
canonades d’aigua, electricitat, etc.
Construcció, reparació o substitució de canonades
d’instal.lacions, desguassos, pluvials i claveguerams interiors.

710,01
1.893,34
6.863,36
8.401,69
142,01
355,00

Eur/unitat
Eur/unitat
Eur/unitat
Eur/unitat
Eur/unitat
Eur/unitat

177,50
355,00

Reparació o construcció de cel-ras
Reparar llosa balcó, sense modificar estructura
Canviar graons d’escala
Reparar o substituir baranes
Col.locar reixes en finestra sense modificar mesures ni crear
sortints
Canviar trencaigües balcons
Reparació de terrats i cobertes purament dels elements de
cubrició i que no signifiqui sobrecàrrega estructural:
Coberta plana a la catalana
Coberta inclinada
Coberta no transitable
Enderrocs:
Enderrocs d’edificació aïllada o senzilla
Enderrocs d’edificació tipus entre mitgera.
Enderrocs d’edificació complicada.
Altres obres no especificades:
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23,67
236,67
59,16
59,16
59,16

€/habitació
hotels
€/habitatges o
unitat
d’ocupació
Eur/m2
Eur/unitat
Eur/ml
Eur/ml
Eur/unitat

41,42

Eur/ml

94,07
76,92
50,65

Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2

3,57
7,11
10,68

Eur/m3
Eur/m3
Eur/m3

Valoració objectiva i
documentada dels Serveis
Tècnics
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OBRES D’EXTERIORS AÏLLADES MÉS FREQÜENTS
Desmunt o terraplenat en solars, excepte en cas d’efectuar
estructures col·lindants:
Manual
Compressor
Mecànic
Neteja de runes i vegetació solars i finques.
Dessembrossament sense implicar moviment de terres
Paret de tanca de solars i finques:
Massissa
De reixat metàl·lic
Mixta (obra-reixat)
Filat
Col·locació de rocalls per a contenció de plataformes
d’anivellació
Construcció de murs de contenció
INSTAL·LACIONS
Calefacció i calor industrial
Condicionament i refrigeració
Instal·lacions elèctriques
Emmagatzematge:
a)
Instal·lació de tancs de glp
PV: Pressió de disseny x volum (bar x m3 o kg/cm2 x m3)
b) Emmagatzematge de combustibles líquids
V: capacitat total de l’emmagatzematge (m3)
Ascensors i muntacàrregues

BAREMS PRESSUPOST
MÍNIM PER L'APLICACIÓ
DE L'IMPOST

26,34
9,60
6,40
3,32
3,32

Eur/m3
Eur/m3
Eur/m3
Eur/m3
Eur/m3

142,59
155,32
254,67
32,24
94,66

Eur/ml
Eur/ml
Eur/ml
Eur/ml
Eur/m2

267,83

Eur/m3

BAREMS PRESSUPOST
MÍNIM PER L'APLICACIÓ
DE L'IMPOST
47,33
47,33
47,33

4.968,52 +184,0192 x (PV )
6.183,06 + 610,9441 x V
71,00

Instal·lació de rètols, tanques publicitàries, cartelleres i altres
elements publicitaris:
a)
Instal·lació de rètol per m2 perimetral
106,49
b)
Instal·lació de tanques publicitàries, per cada m2. o
118,33
fracció
c)
Instal·lació de cartells, cartelleres, banderoles i altres elements similars
Conjunt d’1 a 25 elements
236,67
Conjunt de 25 a 50 elements
532,50
Conjunt de més de 50 elements
828,34
d)
Modificacions posteriors d’anuncis en elements
236,67
publicitaris, per modificació
e) Tendals, paravents, etc., per cada m. o fracció
142,01
Instal·lacions d’energia solar
47,33
Altres instal·lacions no especificades:
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càrrega

Euros
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ANNEX III

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS, DE CONDICIONAMENT I COMPLEMENTÀRIES

CÀLCUL DEL PRESSUPOST PER INSTAL·LACIONS

L’objecte d’aquests càlculs es arribar a un cost de pressupost d’instal·lacions, basant-se en les
característiques de les instal·lacions realitzades. A aquest pressupost, producte d’aplicar les
fórmules indicades l’anomenarem Pb.
1. Aparcaments (preu per m2)
Càlcul per superfície
Pb = 16,52+ 0,9009 * √ S
S: superfície total útil del local (m2)
2. Aparells a pressió
2.1 Projectes d’aparells a pressió
- De tipus únic
Pb = 6.306,66 si PV ≤ 25
Pb = 6.306,66 + 412,95 * √ (PV-25) si PV > 25
PV: pressió de disseny * volum (bar * m3 o kg/cm2 * m3)
- A fabricar en sèrie (registre de tipus)
Pb = 12.388,70 + 623,21 * √ (∑PV)
∑PV: suma dels productes (pressió de disseny * volum) de tots els aparells que
s’inclouen al registre de tipus (bar * m3 o kg/cm2 * m3)
2.2 Projectes d’instal·lació d’aparells a pressió
-

-

TIPUS A: sotmesos a l’acció de la flama
Pb = 9.761,05 + 623,20 * √ (∑PV)
∑PV: suma dels productes (pressió de disseny*volum), (bar * m3 o kg/cm2 * m3),
dels aparells que formen part de la instal·lació
TIPUS B: no sotmesos a l’acció de la flama
Pb = 6.306,66 + 412,95 * √ (∑PV)
∑PV: suma dels productes (pressió de disseny*volum), (bar * m3 o kg/cm2 * m3),
dels aparells que formen part de la instal·lació

3. Calefacció i calor industrial
-

-

Per generadors d’aire calent
Pb = 0,12013 * Q
Q: núm. de kcal/h generades
Per radiadors i conductes
Pb = 0,19522 * Q
Q: núm. de kcal/h generades

4. Condicionament i refrigeració
-

-

-

-

Aire condicionat
Pb = 0,36792 * F
F: núm. de frigories/h generades
Aire condicionat i calefacció per radiadors: instal·lació mixta
Pb = 0,19522 * Q + 0,36792 * F
Q: núm. de kcal/h generades
F: núm. de frigories/h generades
Climatització per bomba de calor
Pb = 0,36792 * F
F: núm. de frigories/h generades
Fred industrial
Pb = 0,29283 * F
F: núm. de frigories/h generades
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4.2 Cambres frigorífiques
- De conservació (T > 00 C)
Pb = 1.006,1391 * √ V
V: volum útil de la cambra (m3)
- De congelació (T ≤ 00 C)
Pb = 1.238,9025 * √ V
V: volum útil de la cambra (m3)
5. Instal·lacions addicionals a la construcció (prevenció d’incendis, elèctriques, etc)
Pb = M * S * C * fa
Pb: pressupost barem
M: mòdul (actualment M = 33,74 €/m2)
S: superfície edificada (m2)
C: coeficient segons el tipus d’edificació
fa: factor d’actualització (actualment fa = 1,1)
TIPUS D’EDIFICACIÓ

C

Edificis industrials i garatges d’una planta
Edificis industrials i garatges de més d’una
planta
Garatges subterranis i subterranis en general
Edificis d’oficines, per obrers o empleats

0,70
1,00
1,07
1,07

6. Electricitat
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instal·lacions d’enllaç en edificis d’habitatges
Pb = 7.095,72 + 120,8684 * H + 80,5788 * W
H: nombre d’habitatges
W: potència simultània (Kw) (potència dels serveis comuns i previsió de locals)
Instal·lacions industrials i comercials
Pb = 7.095,72 + 82,5935 * W
W: potència contractada (Kw)
Instal·lacions provisionals d’obra i/o temporals
Pb = 7.095,72 + 16,5186 * W
W: potència contractada (Kw)
Instal·lacions d’enllumenat exterior i piscines
Pb = 7.095,72+ 82,5935 * W
W: potència contractada (Kw)
Instal·lacions d’enllumenat públic
Pb = 6.307,15 + 412,9675 * W
W: potència contractada (Kw)
Instal·lacions de distribució (tensió ≤ 65 kv)
Pb = 6.307,15 + 12,7645 * L
L: longitud línia (m) * núm.de circuits
Línies de transport aèries (tensió > 65 kv)
Pb = 7.208,16 + 24,0272 * L
L: longitud línia (m) * núm.de circuits
Centres de transformació i estacions transformadores
Pb = 5.067,18 + 12,7645 * W
W: potència (kVA)
Instal·lacions de distribució amb centres de transformació
Pb = 11.044,05 + 12,7645 * L + 12,7645 * W
L: longitud línia (m) * núm. de circuits
W: potència (kVA)

7. Emmagatzematge
-

-

Instal·lació de tancs de glp
Pb = 5.068,23 + 187,7123 * √ (PV)
PV: pressió de disseny * volum (bar * m3 o kg/cm2 * m3)
Emmagatzematge de combustibles líquids
Pb = 6.307,15 + 623,2053 * √ V
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V: capacitat total de l’emmagatzematge (m3)
Emmagatzematge de productes químics
Pb = 12.389,02 + 311,6029 * √ V
V: capacitat total de l’emmagatzematge (m3)
Projectes de fabricació de tancs d’emmagatzematge de líquids a pressió atmosfèrica
Pb = 6.307,15 + 311,6026 * √ V
V: capacitat nominal del tanc (m3)

8. Gas
8.1 Homologació d’aparells de gas
-

-

De tipus únic
Pb = 5.631,38 + 1,9522 * √ Q
Q: capacitat màxima de la instal·lació (kcal/h)
A fabricar en sèrie (registre tipus)
Pb = 1.272,08 + 5,8565 * √ Q
Q: suma de les potències nominals dels aparells inclosos en l’homologació (kcal/h)

9. Ascensors i muntacàrregues
-

-

Ascensors
Pb = Cp * (4.497,51 + 1.873,94 * N)
N: nombre de parades.
Cp: capacitat màxima de l’ascensor en persones / 6
Per capacitat inferior a 6 persones, el valor Cp serà 1.
Muntacàrregues
Pb = Cc * (2.998,33 + 1.249,30 * N)
N: nombre de parades, incloent-hi embarcament.
Cc: capacitat màxima de l’ascensor en Kg/150
Per capacitat inferior a 150 Kg, el valor de Cc serà 1.

10. Instal·lacions de rètols i cartelleres
- Instal·lació de rètol per m2 perimetral
- Instal·lació de cartelleres publicitàries
Per cada mòdul de 3 x 4 m
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ANNEX IV
VALORACIÓ DE RASA GENÈRICA

SECCIÓ

PARTIDA

0,40X0,90 ML. RASA EN VIAL I/O CREUAMENTS PER A UN CIRCUIT, DOS
TUBS DE D:160MM.
0,40X0,70 ML.RASA EN VORERA DE PANOT DE 4P. DE 20X20X4CM. PER A
UN CIRCUIT, DOS TUBS DE D:160MM.
0,40X1,10 ML. RASA EN VIAL I/O CREUAMENTS PER A DOS CIRCUITS,
QUATRE TUBS D:160MM.
0,40X0,95 ML. RASA EN VORERA DE PANOT DE 4P DE 20X20X4CM.PER A
DOS CIRCUITS O QUATRE TUBS DE D: 160MM.
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Ordenança Fiscal núm. 284.00
REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES PER
APROFITAMENT DE VEDATS DE CAÇA I PESCA
Article 1r.- Disposicions generals.
D'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria sisena del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, continua vigent
l'Impost Municipal sobre Despeses Sumptuàries pel que fa a la modalitat que grava l'aprofitament
de vedats de caça i pesca.
Article 2n.- Subjectes passius.
1. Estaran obligats al pagament de l'impost, en concepte de contribuents, els titulars dels vedats
o les persones a qui correspongui, per qualsevol títol, l'aprofitament de caça o pesca en el
moment de meritar-se l'impost.
2. Tindrà la condició de substitut del contribuent, el propietari dels béns acotats, qui tindrà dret a
exigir del titular de l'aprofitament l'import de l'impost, per fer-lo efectiu al Municipi, en el terme
del qual radiqui la totalitat o major part del vedat de caça o pesca.
Article 3r.- 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.- Base imposable.
1. La base d'aquest impost serà el valor de l'aprofitament cinegètic o piscícola.
2. El valor dels esmentats aprofitaments es fixa segons determina l'Ordre Ministerial de 15 de
juliol de 1977.
Article 5è.- Quota tributària.
La quota tributària resultarà d'aplicar a la base imposable, el tipus de gravamen del 20 per 100.
Article 6è.- Acreditació.
L'impost serà anual i irreductible i s’acreditarà el 31 de desembre de cada any.
Article 7è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Els propietaris dels béns acotats, subjectes a aquest impost, hauran de presentar a l'Administració Municipal, dins del primer mes de cada any, declaració de la persona a qui
correspongui, per qualsevol títol, l'aprofitament de caça o pesca. En l'esmentada declaració,
que s'ajustarà al model determinat per l'Ajuntament, es faran constar les dades de l'aprofitament i del seu titular.
2. Rebuda la declaració anterior, l'Ajuntament practicarà l'oportuna comprovació i la posterior
liquidació que serà notificada al substitut del contribuent, qui, sense perjudici de poder
interposar els recursos que corresponguin, hauran d'efectuar el seu pagament en el termini
reglamentari.
3. Successió en el deute tributari.
En tot traspàs o cessió d'empreses que prestin serveis o realitzin els subministres subjectes a
aquest impost, o de societats o cercles d'esbargiment o esportius, el nou titular es farà càrrec
dels deutes i responsabilitats que per tal concepte corresponguessin a l'anterior, a efectes
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dels quals podrà exigir a aquest, una certificació lliurada per l'Administració Municipal, en la
qual es farà constar la seva situació tributària en relació amb l'esmentat tribut.
Article 8è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat en aquesta
Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària
i demés disposicions d'aplicació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir
de l’1 de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 310.00
TAXES PER SERVEIS GENERALS
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4 a) del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de
conformitat amb el que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal,
aquest Ajuntament estableix les taxes per expedició i reproducció de documents administratius,
que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu
de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi/reprodueixi i
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entendrà tràmit a instància de part, qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per acompliment d'obligacions fiscals no
estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions
municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització
d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de
béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que
aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les
quals sigui la tramitació del document constitutiu del fet imposable o expedient de què es tracti.
Article 4t.- 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 5è.- Quota tributària.
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents expedits o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa
que conté el següent punt tercer.
2. La quota de la tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i
la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
CONCEPTE
Epígraf primer: certificacions, estudis i informes
1. Certificacions d'acords o documents municipals preexistents,
emissió d'informes i expedició d'altres certificacions diferents als
establerts en aquest epígraf.
- Antiguitat fins 1 any
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- Antiguitat de 1 a 5 anys
- Antiguitat més 5 anys
2. Certificat desqualificació Vivendes Protecció Oficial
3. Certificat ' Fe de Vida'
4. Certificats de convivència
5. Certificat d'empadronament
6. Certificat o informe de deutes pendents amb l'Ajuntament de Blanes
7. Informes s/accidents o atestats emesos per Policia Local
8. Informes d'arrelament social
9. Tramitació d'anuncis en concursos i subhastes, per paraula publicada
10. Estudis diversos
11. Diligències de confrontació i/o fotocòpia de documents amb diligència
d'autenticitat, per cada full
12. Bastanteig de poders, per cada escriptura
13. Volants emesos pel Punt d'Informació Cadastral
14. Volant d'empadronament
15. Altres tipus de volants
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 color A4
3. Full impressió (Biblioteca, serveis informàtics, etc.)
4. Carnet Biblioteca
- per carnet deteriorat
- Per carnet extraviat
5. Disquet/CD no regrabable a la Biblioteca
6. Expedició de duplicat carnet transport urbà:
- Per pèrdua
- Per deteriorament del xip
7. Registre municipal de documents i remissió a altres
Administracions
- Cartes
- Paquets

20,54
30,70
84,57
0,00
40,76
10,37
10,37
82,98
34,94
0,22
120,82
1,87
51,87
0,00
0,00
0,00

20,75
0,18
0,25
2,13
2,50
0,05
0,30
3,50
0,07
0,61
3,62
0,72
3,74
3,55
3,74
22,45
Repercusió
cost

8. Còpia llibre d'ordenances
Epígraf tercer: tramitació d'expedients
1. Sense atorgament de llicència
2. Utitlització de l'escut, logo, marques i imatges registrades de
l'Ajuntament de Blanes
- Per cada autorització de la seva utilització
- A més, per la utilització per a ús no lucratiu per any o fracció
- 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 1.000 unitats, per cada unitat
* Per les següents, de 1.001 a 5.000 unitats, per cada unitat
* Per les següents, superior a 5.000 unitats, per cada unitat
Quota mínima, en aquest últim supòsit, per any
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.)
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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.)
5. Tramitació expedient gual comunitari
6. Tramitació d’expedient anul·lació plaça amb cobriment de plaça
7. Tramitació autorització de música en viu en locals i carpes, per mes o
8. Inspecció i control municipal de les persones que presten el servei de
recollida i gestió de residus en el municipi

38,53
174,94
9,01
22,40
174,55

Epígraf quart: serveis informàtics
1. Per ús maquinari i programari informàtic, inclòs temps d'impressió, per
hora o fracció
2. Treball de personal d'informàtica, per hora o fracció
3. Consultes i/o recerca d'informació municipal via Internet o qualsevol altra
via electrònica, per cada hora o fracció
4. Correu electrònic ciutadà
5. Correu electrònic i espai web per les entitats

149,37
37,35
10,37

Epígraf cinquè: Subministrament de rètols horaris comercials
Plaques a situar en façanes/unitat
Plaques a situar en aparadors/unitat
Plaques a situar en portes accés/unitat
Adhesius/kits de 5

10,37
0,83
2,49
2,49

Epígraf sisè: Arxiu municipal
A. Còpies simples de documents per a ús privat:
1. Fotocòpia ordinària
Antiguitat d'1 a 5 anys
Antiguitat més de 5 anys
2. Còpies/reproduccions fotogràfiques i/o vídeo i DVD:
2.1. Digitalitzacions d'imatges fotogràfiques en suport CD
2.2. Còpies de vídeo, gravacions en format digital
2.3. Impressions imatges de consulta
DIN A4 paper blanc
DIN A4 paper qualitat
3. CD/disquet

0,18
0,23
1,87
21,36
0,33
1,30
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 multimèdia, s'entenen
per a un màxim de 30 segons. Cadascun dels següents període
equivalents 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
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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
2. Gestió de la preparació i lliurament del material per exposicions,
preu/hora
3. Per cada hora de preparació pel tècnic de digitalització d'imatges

26,43
26,43
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
Preu per hora a partir de la segona hora

43,93
21,97

Epígraf setè: Prestació de material divers de propietat municipal
1. Material per senyalització horitzontal/vertical, per unitat i dia
- Fiança, per element

0,55
55,06

Epígraf vuitè: Mesures acústiques
- Mesures acústiques realitzades per la Policia Local
- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip
enregistra de manera contínua
- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip
mesura diferents paràmetres de soroll
- Mesures acústiques realitzades per la Policia Local
Epígraf novè: Inscripció i drets d’examen.
- Grup titulació A1 –A2
- Grups titulació C1 – C2 i E

330,32
1.431,41
1.046,04
330,32
15,00
10,00

4. Normes de gestió relatives a l’epígraf sisè. Arxiu Municipal
A. Còpies simples de documents per a ús privat
B. Tarifes comercials
Normes generals: La utilització dels fons de l’Arxiu Municipal de Blanes, sempre que
l’Ajuntament de Blanes sigui titular dels drets d’explotació, per a finalitats comercials, a més del
cost implícit del servei o producte sol·licitat, suposarà –per a persones i/o entitats- el pagament
de les tarifes comercials corresponents.
En cadascuna de les fotografies, vídeos o DVD que s’utilitzin, hi constarà la procedència, el
nom de l’autor i la data de la presa.
Quan les característiques de la comanda o el nombre d’imatges fixes o en moviment facin
necessari l’establiment d’unes condicions específiques, es formalitzarà el corresponent
contracte d’explotació comercial tenint en compte els drets d’autor.
Les reproduccions de materials audiovisuals i/o multimèdia, s’entenen per a un màxim de 30
segons. Cadascun dels següents períodes equivalents tindran una reducció del 50% del preu
base.
Estaran obligades al pagament d’aquesta taxa regulada per aquesta ordenança les persones,
entitats o les institucions a les quals s’autoritza la utilització de les còpies dels documents o la
recepció de les prestacions i/o aprofitament regulats per aquesta ordenança.
C. Reproducció de documents del fons de l’Ajuntament de Blanes
Consideracions:
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la reproducció fotogràfica, cinematogràfica o digital,
i/o l’ús públic en exposicions, de qualsevol tipus de document administratiu i històric del fons
documental de l’Ajuntament de Blanes, amb independència de la seva data i suport.
2. El preu de la taxa és per unitat documental.
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3. 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 l’Ajuntament de Blanes no en té
els drets d’explotació.
4. 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
E. Presa d’imatges de l’equipament per al seu ús públic
Article 6è.- Bonificacions de la quota.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 7è.- Acreditació.
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes es considerarà iniciada l’activitat, previ
pagament de les taxes corresponents, en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que prevegin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta
s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
3. Si el sol·licitant de qualsevol de les llicències/autoritzacions compreses en aquesta
Ordenança, desisteix o renuncia expressament de la seva sol·licitud o d’utilitzar la que se li
hagués concedit, i el desistiment es formula durant el període de tramitació d’expedient i
abans que l’autoritat o organisme municipal competent adopti un acord favorable o
desfavorable sobre la sol·licitud, la quota que caldrà satisfer serà, en funció de la fase de
tramitació en que es trobi l’expedient, el percentatge corresponent segons taula annexa
sobre la quota que, si s’hagués atorgat la llicència, pertocaria d’acord amb aquesta
Ordenança.
Fase del procediment

% aplicació

Fase d'iniciació/ordenació
Fase d'instrucció
Fase de finalització

10%
50%
80%

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.
4.

L’ingrés de la quota resultant s’haurà d’efectuar amb la presentació de la sol·licitud.

5. Les taxes establertes en l’epígraf vuitè: Mesures acústiques es liquidaran d’ofici al subjecte
infractor un cop resolt el corresponent expedient sancionador per infracció de les normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana.
Article 8è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en
aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança
general de gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General
Tributària i demés disposicions d'aplicació.
Disposició final
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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Ordenança Fiscal núm. 310.01
REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS
FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
serveis en el cementiri municipal i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal i
altres serveis funeraris especificats en les tarifes contingudes a l’article 6è. de la present
Ordenança.
Article 3r.- Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local
que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa
posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals.
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa vindrà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:
CONCEPTE

QUOTES

1. Cessió de Drets Funeraris sobre terrenys i sepultures
1.1. Cessió a 50 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols recuperats i millorats
d) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
e) Cessió nínxols per posar cendres
f) Cessió hipogeus
g) Cessió terrenys pam quadrat o fracció
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1.2. Cessió a 25 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols recuperats i millorats
d) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
e) Cessió nínxols per posar cendres

440,87
343,09
277,48
215,95
119,30

1.3. Cessió a 5 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols recuperats i millorats
d) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
e) Cessió nínxols per posar cendres

144,99
112,83
96,66
75,21
85,89

2.- Construcció de panteons
a) Construccions de panteons per pam quadrat o frac.
b) Subministrament aigua per a obres per dia o frac.

2,91
3,12

3.- Altres serveis, cadascun
a) Enterrament
b) Trasllat de restes
c) Incineració de restes exhumades
c.1) En cas de reversió de nínxol/sepultura
c.2) En altres casos

145,22
145,22
211,44
422,86

4.- Conservació del cementiri, quota anual irreductible
a) Drets conservació: per cada nínxol i per cada nínxol per posar cendres
b) Drets conservació hipogeu
c) Drets conservació panteó

14,31
47,30
195,02

5.- Col·locació de làpides, prèvia medició per part del personal de
consergeria del Cementiri Municipal, per cadascuna
a) Llicència col·locació làpides i altres guarniments
b) Treballs col·locació làpides i altres guarniments

27,39
42,32

6.- Expedició de títols
c) Duplicat títols
b) Canvi titular

39,01
48,12

7.- Utilització d'instal·lacions
a) Utilització instal·lacions tanatopràxia, per cada 24 hores.
b) Utilització sales vetlla, períodes fins a 6 hores
c) Utilització sales vetlla, períodes >a 6 hores i fins a 24 hores.

46,47
69,71
138,59

Article 7è.- Acreditació i període impositiu.
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1, 2, 3, 5, 6 i 7, relatius a actuacions singulars
dels serveis municipals, la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei amb
l’obligació de dipositar prèviament l’import en el moment d’efectuar la sol·licitud del servei.
2. En els supòsits contemplats en l’epígraf 4, el meritament tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural, essent la quota irreductible.
Article 8è.- Normes de gestió i recaptació.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
3. Les quotes de venciment periòdic s’ingressaran mitjançant rebut durant el termini fixat en el
calendari de cobrament.
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4. En els supòsits de reversió de drets funeraris a favor de l’Ajuntament s’estableix una
devolució parcial de la taxa liquidada, que es determinarà en funció del tram de temps
transcorregut des de la cessió i de l’aplicació del percentatge corresponent, segons taula
annexa. El resultat d’aplicar el percentatge corresponent a la quota de la taxa, establerta en
l’epígraf 1 de l’ordenança fiscal vigent en cada moment, serà l’import a retornar.

Període transcorregut
Menys d'11 anys
11 anys o superior i menor de 21
21 anys o superior i menor de 31
Cessió a 50 anys
31 anys o superior i menor de 41
41 anys o superior i menor a 45
45 anys o superior
Menys de 6 anys
6 anys o superior i menor d'11
11 anys o superior i menor de 16
Cessió a 25 anys
16 anys o superior i menor de 21
21 anys o superior i menor a 22
22 anys o superior

Devolució
Parcial
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

En els supòsits de reversió dels drets funeraris a favor de l’Ajuntament no es cobrarà el trasllat de
restes i si s’opta per la incineració es cobrarà la tarifa establerta al punt 3.c de l’article 6è. de la
present ordenança.
Article 9è.- Notificacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de sol·licitud del servei contemplats en
aquesta Ordenança serà practicada a l’interessat, en el moment en que és presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. No obstant, si una vegada
verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, es procedirà a la pràctica de la liquidació
complementària.
2. En els supòsits de meritament periòdic, una vegada notificada l’alta en el registre de
contribuents a través de la pròpia autoliquidació, es procedirà a la notificació col·lectiva per
edictes.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en
aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General
Tributària i demés disposicions d'aplicació.
Disposició final.
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir
de l’1 de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 310.02
REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS RELATIUS A LA TINENÇA D’ANIMALS
DOMÉSTICS

Article 1er.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4 a) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el
que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per servei de cens, vigilància i inspecció dels animals domèstics, que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada per l'establiment i
conservació del cens dels animals domèstics, vigilància i inspecció dels establiments de venda,
guarda i cria relacionats amb la tinença d’animals domèstics, competències municipals d’acord
amb l’article 40 de la Llei 3/1988, de 4 de març de Protecció d’animals, modificada per la Llei
e/1994 i la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària propietaris o posseïdors dels esmentats animals.
Article 4t.- 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 5è.- Quota tributària.
CONCEPTE

QUOTES

1.- Inscripció en el cens.
1.1 Quota anual cens animals domèstics amb xip o tatuatge

8,30

1.2 Quota anual cens animals domèstics sense xip o tatuatge

16,59

2.- Vigilància i inspecció d'establiments de venda, guarda i cria
d’animals domèstics.

48,12

3.- Expedició de llicència per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos.

38,53

Article 6è.- Exempcions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 7è.- Acreditació.
La taxa s'acreditarà i neix l'obligació de contribuir el dia primer de gener de cada any, i el dia
d'inscripció en el cens per a les altes, que s’exigirà per autoliquidació.
Article 8è.- Normes de Gestió i recaptació.
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1. Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics a que fa referència l'article 8 de la Llei
de 20 de desembre de 1.952, (gossos i gats), estan obligats a censar-los, al complir els
animals, els tres mesos d'edat. Així mateix hauran de notificar les baixes per mort o desaparició
dels animals.
2. Els propietaris d'animals que canvien de domicili o transfereixin la possessió de l'animal ho
comunicaran a l'Ajuntament en el termini de deu dies, a comptar des del següent al d'haver-se
produït el fet.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança
general de gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General
Tributària i demés disposicions d'aplicació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir
de l’1 de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 310.03
REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4 t) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el
que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per subministrament d’aigua potable, que es regirà per la present Ordenança
Fiscal i pel Reglament del Servei de Subministrament de 29 de gener de 1993.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de subministrament d’aigua
potable i els altres serveis inherents a aquest per a la seva òptima prestació.
Article 3r.- Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària
que es beneficiïn dels serveis prestats o activitats efectuades com a conseqüència del
subministrament d’aigua potable.
2. Queden obligats al pagament:
a) Els propietaris de les finques a les que se li presti el servei.
b) Els llogaters, quan hagin contractat directament la prestació del subministrament.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Quota tributària
Les quotes es determinaran d’acord amb el quadre següent i les TAULES A I B annexes i
s’incrementaran amb el tipus d’IVA vigent per a 2012:
CONCEPTES

QUOTES

1. QUOTES MENSUALS FIXES DE SERVEI
1.a. Ús domèstic
1ª residència- consum permanent i regular: Tendeix a coincidir amb
4,25
abonats empadronats al domicili de subministrament
2ª residència – consum esporàdic, irregular i/o turístic: Tendeix a
11,18
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
Càmping d'1-440 places
Càmping de 441-879 places
Càmping de 880-1.500 places
Càmping de més de 1.500 places
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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
Els establiements 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.
Comercial
18,16
Bugaderies
66,57
Provisionals d'obra
66,57
Perruqueries
26,08
Obradors
66,57
Altres
18,16
66,57

1.c. Ús industrial
1.d. Garatges i locals sense activitat econòmica

4,26

2. . QUOTES PER CONSUM D'AIGUA
2.a. Ús domèstic (1ra. 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.)
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:
b) 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.

0,66

Normes de gestió
1.- L’Ajuntament liquidarà bimensualment 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
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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.
2.d. Utilitat pública (quota per m3.)

0,24

3. QUOTES PER CONSUM D’AIGUA DERIVADES DE FUITA:
Quan es produeixi una fuita d’aigua a causa d’una avaria interna de l’abonat, que provoqui un
increment superior al 25% en m3. respecte del seu consum habitual bimestral d’aigua, es
revisarà la liquidació a instància de l’interessat. L’Ajuntament per a major seguretat podrà
sol·licitar informe de l’enginyer municipal.
S’entendrà per consum habitual la mitjana aritmètica dels últims dos anys, si és el cas, o el
màxim possible.
La revisió s’ajustarà a les normes següents:
1.Ús domèstic (1ra. i 2a. Residència i ús comercial i industrial):
Preu m3/ mes: Per determinar el preu per m3/mes, es fixarà el consum habitual de l’habitatge
o local, previ estudi de l’historial del consum dels 2 darrers anys i s’aplicarà la tarifa m3
aplicable a aquesta mitjana segons la TAULA A annexa, a tots el m3 consumits amb la fuita.
2. Piscines comunitàries i altres instal·lacions comunitàries:
Preu m3/mes: Tarifa aplicable segons es determina a l’article 6 de la present ordenança, a tots
el m3 consumits amb la fuita.
Tributs de la Generalitat sobre l’aigua:
Es repercutiran al contribuent titular del contracte de subministrament les quantitats que, per
Tarifa d’Utilització d’Aigua (TUA) i per Cànon d’Aigua, el municipi ha de pagar a l’Agència
Catalana de l’Aigua per raó dels m3 de la fuita a fi de reintegrar els pagaments a realitzar pel
municipi.
4. UTILITZACIÓ DE PRESES PÚLIQUES D’AIGUA PER A ÚS PRIVAT.
Es faculta la Junta de govern Local per regular les condicions d’utilització de les preses
púbiques d’aigua per a us privat
5. NORMES D'APLICACIÓ DE LES BONIFICACIONS A LES FAMÍLIES NOMBROSES
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 7è.- Meritament i període impositiu.
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la prestació
del servei, el qual s’entendrà iniciat, atesa la naturalesa de recepció obligatòria d’aquest,
quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de subministrament d’aigua
potable on estiguin ubicades les vivendes i locals utilitzats pels contribuents subjectes a la
taxa.
2. Establert i en funcionament el servei, la quota fixa i la quota per consum d’aigua es
meritaran en la forma següent:
2.a. Quota fixa: s’ajustarà als dies de prestació efectiva del servei; el càlcul es realitzarà
multiplicant per 2 la quota mensual de l’article 6.1; el resultat es dividrà per 60; el nou
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resultat es multiplicarà pels dies naturals de prestació efectiva (aquest càlcul s’aplicarà
també als supòsits d’inici i cessament en l’ús del servei).
2.b. Quota per consum d’aigua: correspondrà al consum efectiu de m3 que resulti de la
lectura del comptador.”
Article 8è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Els subjectes passius de la taxa venen obligats a la presentació de l’alta corresponent en la
taxa de forma simultània a la sol·licitud de prestació del servei.
2. La notificació de l’alta amb la deguda especificació dels elements essencials del deute
tributari s’efectuarà en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb l’advertiment a
l’interessat de que quedarà inclòs en el padró fiscal corresponent amb efectes de la data de
prestació efectiva del servei.
3. Una vegada notificada l’alta en el padró de contribuents, es procedirà a la notificació
col·lectiva per edictes.
4. Les quotes de venciment periòdic s’ingressaran mitjançant rebut bimensual durant el
termini fixat en el calendari de cobrança.
Article 9è.- Administració dels ingressos.
1. El servei de distribució i subministrament d’aigua potable és de titularitat municipal. La forma
de gestió del servei és per concessió administrativa mitjançant la societat mixta Aigües de
Blanes, SA, titular de l’explotació.
2. Aigües de Blanes SA, per encàrrec del Ple municipal, ha de realitzar les següents gestions i
presentarà els comptes i documents que la Intervenció general municipal li demani:
a)
b)
c)
d)

lectura de comptadors
liquidació de conceptes a cobrar
emissió del rebut per cada període i el seu cobrament en via voluntària
ingressar l’import de la recaptació dels tributs municipals diàriament en el compte de
l’Ajuntament obert a l’efecte
e) ingressar l’import de la recaptació dels tributs propis de l’Agència Catalana de l’Aigua
segons estableixi aquest ens.
f) formalitzar amb els usuaris documents de liquidació, ajornament, fraccionament,
reconeixement, incidències, regularització de fuites per avaria i qualsevol altre que
exigeixi la bona gestió de la recaptació encomanada.

3. Les quotes liquidades i no satisfetes en el termini fixat per al seu ingrés en període voluntari,
seran exigides en via de constrenyiment d’acord amb les disposicions establertes en el vigent
Reglament general de recaptació, sense perjudici de que l’Ajuntament procedeixi a la rescissió
unilateral del servei prestat, d’acord amb els articles
58 a 63 del Reglament de
subministrament d’aigua de 29 de gener de 1993, publicat en el BOP de 24 i 25 de febrer de
1993.
4. Per la coincidència de paràmetres que intervenen en el càlcul i en aplicació del principi
general d’eficiència en la gestió, el rebut bimensual que es presenti al cobrament inclourà, amb
el detall i garanties preceptius, la determinació de la quota de la taxa per distribució i
subministrament d’aigua potable, de la taxa pel servei de clavegueram i de la taxa de recollida
domiciliària d’escombraries dels habitatges, així com els elements determinants i imports dels
tributs propis de l’Agència Catalana de l’Aigua i els imports corresponents a l’Impost Sobre el
Valor Afegit.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General
Tributària i demés disposicions d'aplicació.
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Disposició final
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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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

PREU
M3

M3/MES

PREU
M3

M3/MES

PREU
M3

M3/MES

Més de

0 fins a

1 0,2307

Més de 50 fins a

51 1,1229

Més de 100 fins a

101 1,5689

Més de 150 fins a

151 1,8384

Més de

1 fins a

2 0,2307

Més de 51 fins a

52 1,1353

Més de 101 fins a

102 1,5760

Més de 151 fins a

152 1,8428

Més de

2 fins a

3 0,2307

Més de 52 fins a

53 1,1475

Més de 102 fins a

103 1,5821

Més de 152 fins a

153 1,8473

Més de

3 fins a

4 0,2307

Més de 53 fins a

54 1,1595

Més de 103 fins a

104 1,5885

Més de 153 fins a

154 1,8517

Més de

4 fins a

5 0,2307

Més de 54 fins a

55 1,1712

Més de 104 fins a

105 1,5949

Més de 154 fins a

155 1,8561

Més de

5 fins a

6 0,2307

Més de 55 fins a

56 1,1828

Més de 105 fins a

106 1,6011

Més de 155 fins a

156 1,8604

Més de

6 fins a

7 0,2307

Més de 56 fins a

57 1,9410

Més de 106 fins a

107 1,6073

Més de 156 fins a

157 1,8647

Més de

7 fins a

8 0,2307

Més de 57 fins a

58 1,2054

Més de 107 fins a

108 1,6136

Més de 157 fins a

158 1,8690

Més de

8 fins a

9 0,2307

Més de 58 fins a

59 1,2164

Més de 108 fins a

109 1,6197

Més de 158 fins a

159 1,8733

Més de

9 fins a

10 0,2307

Més de 59 fins a

60 1,2273

Més de 109 fins a

110 1,6258

Més de 159 fins a

160 1,8775

Més de 10 fins a

11 0,2772

Més de 60 fins a

61 1,2379

Més de 110 fins a

111 1,6319

Més de 160 fins a

161 1,8816

Més de 11 fins a

12 0,3145

Més de 61 fins a

62 1,2484

Més de 111 fins a

112 1,6379

Més de 161 fins a

162 1,8859

Més de 12 fins a

13 0,3460

Més de 62 fins a

63 1,2588

Més de 112 fins a

113 1,6438

Més de 162 fins a

163 1,8900

Més de 13 fins a

14 0,3731

Més de 63 fins a

64 1,2691

Més de 113 fins a

114 1,6497

Més de 163 fins a

164 1,8941

Més de 14 fins a

15 0,3965

Més de 64 fins a

65 1,2791

Més de 114 fins a

115 1,6555

Més de 164 fins a

165 1,8983

Més de 15 fins a

16 0,4313

Més de 65 fins a

66 1,2891

Més de 115 fins a

116 1,6613

Més de 165 fins a

166 1,9024

Més de 16 fins a

17 0,4643

Més de 66 fins a

67 1,2988

Més de 116 fins a

117 1,6670

Més de 166 fins a

167 1,9064

Més de 17 fins a

18 0,4959

Més de 67 fins a

68 1,3085

Més de 117 fins a

118 1,6728

Més de 167 fins a

168 1,9104

Més de 18 fins a

19 0,5261

Més de 68 fins a

69 1,3180

Més de 118 fins a

119 1,6783

Més de 168 fins a

169 1,9145

Més de 19 fins a

20 0,5550

Més de 69 fins a

70 1,3274

Més de 119 fins a

120 1,6840

Més de 169 fins a

170 1,9185

Més de 20 fins a

21 0,5828

Més de 70 fins a

71 1,3366

Més de 120 fins a

121 1,6895

Més de 170 fins a

171 1,9224

Més de 21 fins a

22 0,6095

Més de 71 fins a

72 1,3457

Més de 121 fins a

122 1,6951

Més de 171 fins a

172 1,9263

Més de 22 fins a

23 0,6352

Més de 72 fins a

73 1,3548

Més de 122 fins a

123 1,7005

Més de 172 fins a

173 1,9303

Més de 23 fins a

24 0,6601

Més de 73 fins a

74 1,3637

Més de 123 fins a

124 1,7059

Més de 173 fins a

174 1,9342

Més de 24 fins a

25 0,6840

Més de 74 fins a

75 1,3725

Més de 124 fins a

125 1,7114

Més de 174 fins a

175 1,9381

Més de 25 fins a

26 0,7071

Més de 75 fins a

76 1,3811

Més de 125 fins a

126 1,7166

Més de 175 fins a

176 1,9419

Més de 26 fins a

27 0,7295

Més de 76 fins a

77 1,3897

Més de 126 fins a

127 1,7220

Més de 176 fins a

177 1,9457

Més de 27 fins a

28 0,7512

Més de 77 fins a

78 1,3982

Més de 127 fins a

128 1,7273

Més de 177 fins a

178 1,9496

Més de 28 fins a

29 0,7722

Més de 78 fins a

79 1,4065

Més de 128 fins a

129 1,7324

Més de 178 fins a

179 1,9534

Més de 29 fins a

30 0,7927

Més de 79 fins a

80 1,4149

Més de 129 fins a

130 1,7377

Més de 179 fins a

180 1,9572

Més de 30 fins a

31 0,8126

Més de 80 fins a

81 1,4230

Més de 130 fins a

131 1,7427

Més de 180 fins a

181 1,9609

Més de 31 fins a

32 0,8318

Més de 81 fins a

82 1,4311

Més de 131 fins a

132 1,7479

Més de 181 fins a

182 1,9646

Més de 32 fins a

33 0,8506

Més de 82 fins a

83 1,4390

Més de 132 fins a

133 1,7530

Més de 182 fins a

183 1,9683

Més de 33 fins a

34 0,8688

Més de 83 fins a

84 1,4470

Més de 133 fins a

134 1,7580

Més de 183 fins a

184 1,9720

Més de 34 fins a

35 0,8867

Més de 84 fins a

85 1,4547

Més de 134 fins a

135 1,7630

Més de 184 fins a

185 1,9758

Més de 35 fins a

36 0,9040

Més de 85 fins a

86 1,4624

Més de 135 fins a

136 1,7679

Més de 185 fins a

186 1,9794

Més de 36 fins a

37 0,9210

Més de 86 fins a

87 1,4701

Més de 136 fins a

137 1,7729

Més de 186 fins a

187 1,9830

Més de 37 fins a

38 0,9376

Més de 87 fins a

88 1,4776

Més de 137 fins a

138 1,7777

Més de 187 fins a

188 1,9866

Més de 38 fins a

39 0,9537

Més de 88 fins a

89 1,4852

Més de 138 fins a

139 1,7826

Més de 188 fins a

189 1,9902

Més de 39 fins a

40 0,9695

Més de 89 fins a

90 1,4925

Més de 139 fins a

140 1,7874

Més de 189 fins a

190 1,9938

Més de 40 fins a

41 0,9849

Més de 90 fins a

91 1,4998

Més de 140 fins a

141 1,7923

Més de 190 fins a

191 1,9973

Més de 41 fins a

42 1,0000

Més de 91 fins a

92 1,5070

Més de 141 fins a

142 1,7970

Més de 191 fins a

192 2,0009

Més de 42 fins a

43 1,0148

Més de 92 fins a

93 1,5143

Més de 142 fins a

143 1,8017

Més de 192 fins a

193 2,0045

Més de 43 fins a

44 1,0292

Més de 93 fins a

94 1,5213

Més de 143 fins a

144 1,8064

Més de 193 fins a

194 2,0080

Més de 44 fins a

45 1,0435

Més de 94 fins a

95 1,5283

Més de 144 fins a

145 1,8111

Més de 194 fins a

195 2,0115

Més de 45 fins a

46 1,0573

Més de 95 fins a

96 1,5352

Més de 145 fins a

146 1,8157

Més de 195 fins a

196 2,0149

Més de 46 fins a

47 1,0709

Més de 96 fins a

97 1,5421

Més de 146 fins a

147 1,8203

Més de 196 fins a

197 2,0184

Més de 47 fins a

48 1,0843

Més de 97 fins a

98 1,5489

Més de 147 fins a

148 1,8249

Més de 197 fins a

198 2,0218

Més de 48 fins a

49 1,0974

Més de 98 fins a

99 1,5556

Més de 148 fins a

149 1,8294

Més de 198 fins a

199 2,0252

Més de 49 fins a

50 1,1102

Més de 99 fins a

100 1,5623

Més de 149 fins a

150 1,8339

Més de 199
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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
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de
Més de

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Més de

45

fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
fins a
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0,2307
0,2307
0,2307
0,2307
0,2307
0,2307
0,2307
0,2307
0,2307
0,2307
0,2772
0,3145
0,3460
0,3731
0,3965
0,4313
0,4643
0,4959
0,5261
0,5550
0,5828
0,6095
0,6352
0,6601
0,6840
0,7071
0,7295
0,7512
0,7722
0,7927
0,8126
0,8318
0,8506
0,8688
0,8867
0,9040
0,9210
0,9376
0,9537
0,9695
0,9849
1,0000
1,0148
1,0292
1,0435
1,0573
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Ordenança Fiscal núm. 311.00
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES
VEHICLES DE LLOGUER
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4 c) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que queda
establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que,
en relació amb les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència el Reglament aprovat pel
Reial Decret 763/1979 de 16 de març, s'assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord amb la
legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus
voluntari o per imposició legal.
Article 3r.- Subjecte passiu.
1. Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, següents:
a) La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o s'autoritzi
la transmissió d'aquesta llicència.
b) El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui ordinària
o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.
Article 4t.- Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança Genera 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 5è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o
activitat d'acord amb la tarifa següent:

CONCEPTE

QUOTES

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
2.3.- Transmissions a favor d'assalariats

70,54
356,83

2.4.- Autorització per a conductors assalariats

116,18

3.- Substitució vehicle, cadascun

141,49

Article 6è.- Exempcions i bonificacions.
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No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7è.- Acreditació.
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a), b) i c) de
l'article 2n. en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi
la substitució del vehicle.
Article 8è.- Normes de gestió i recaptació.
La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància
de part, amb l’obligació d’ingressar la quota mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la
sol.licitud.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de
2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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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.
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.
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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 obligatòria 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.

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
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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
-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

TARIFA

4.832,75

14.498,26

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.
-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
18.933,41
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
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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 20.539,20
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)
K1= corrector per grau de dificultat administrativa de l’expedient
K1.1 =
K1.2 =
K1.3 =
K1.4 =
K1.5 =

0,60
1,75
2,00
2,25
2,50

K2= corrector per dimensió de l’establiment
K2.1
K2.2
K2.3
K2.4
K2.5
K2.6
K2.7
K2.8
K2.9
K2.10
K2.11
K2.12
K2.13
K2.14
K2.15
K2.16
K2.17
K2.18
K2.19
K2.20
K2.21
K2.23
K2.24
K2.25
K2.26
K2.27
K2.28
K2.29
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
K3.2
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

2,91
3,74
4,42
4,98
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8,83
8,97
9,10
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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 característiques de la llicència existent:
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.

116,18

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

232,35

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.
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.
K1.1 =

0,60

K1.2 =

1,75

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
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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).

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
K2.2
K2.3
K2.4
K2.5
K2.6
K2.7
K2.8
K2.9
K2.10
K2.11
K2.12
K2.13
K2.14
K2.15
K2.16
K2.17
K2.18

2,91
3,74
4,42
4,98
5,46
5,87
6,23
6,54
6,81
7,06
7,37
7,73
8,02
8,27
8,49
8,67
8,83
8,97

0 a 50 m2.
50,1 a 100 m2.
100,1 a 150 m2.
150,1 a 200 m2.
200,1 a 250 m2.
250,1 a 300 m2.
300,1 a 350 m2.
350,1 a 400 m2.
400,1 a 450 m2.
450,1 a 500 m2.
500,1 a 600 m2.
600,1 a 700 m2.
700,1 a 800 m2.
800,1 a 900 m2.
900,1 a 1000 m2.
1.000,1 a 1.100 m2.
1.100,1 a 1.200 m2.
1.200,1 a 1.300 m2.
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K2.19
K2.20
K2.21
K2.23
K2.24
K2.25
K2.26
K2.27
K2.28
K2.29

9,10
9,21
9,31
9,40
9,48
9,56
9,63
9,80
10,02
10,15
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1.300,1 a 1.400 m2.
1.400,1 a 1.500 m2.
1.500,1 a 1.600 m2.
1.600,1 a 1700 m2.
1.700,1 a 1.800 m2.
1.800,1 a 1.900 m2.
1.900,1 a 2.000 m2.
2.000,1 a 2.500 m2.
2.500,1 a 3.000 m2.
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
K3.2
K3.3
K3.4
K3.5

1,66
1,33
1,00
0,66
0,66

Carrer 1a. Categoria
Carrer 2a. Categoria
Carrer 3a. Categoria
Carrer 4a. Categoria
Altres emplaçaments

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.
5.2. 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.
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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
- Resta de supòsits

116,18
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:
Fase del procediment
Fase d'iniciació/ordenació
Fase d'instrucció
Fase de finalització

% aplicació
10%
50%
80%

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.
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.
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.
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. proposa
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.
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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 contingudes 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.
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Ordenança Fiscal núm. 312.00
REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS O PER LA COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATERIA D’URBANISME
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3 i 20.4 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que queda
establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix les taxes
per la prestació de serveis urbanístics, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
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 segúents:
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.

Article 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals o jurídiques que sol·licitin o provoquin
directa o indirectament la prestació de serveis o en interès de les quals es prestin aquests serveis, o
siguin propietàries dels elements d’edificació particular en estat perillós, tot per tal de generar de
l’Administració municipal la llicència, el certificat, l’informe, l’autorització o l’actuació corresponents.
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2. Així mateix, són subjectes passius les persones físiques o jurídiques a que fa referència l'article 35.4 de
la Llei General Tributària, que siguin propietaris, posseïdors o, si s’escau, arrendataris dels immobles
en els quals es realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres.
3. En tot cas, tindran la consideració de subjectes passius en qualitat de substituts del contribuent els
constructors i contractistes de les obres, i en general les persones que sol·licitin la llicència urbanística.
Article 4t.- 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 5è.- Exempcions, reduccions i bonificacions.
No es concediran exempcions, reduccions o bonificacions de cap mena en l'exacció d'aquesta
taxa, excepte quan es tracti de determinades obres que es regulen en Ordenança separada.
Article 6è.- Quota tributària.
Regiran les següents tarifes:

CONCEPTE
1. Tramitació expedient declaració de ruïna
2

A més per cada m de sostre
Quota mínima

QUOTES
241,63
2,41
302,05

2. Certificats, informes i altres.
2.1 Certificat qualificació urbanística
2.2 Certificat aprofitament urbanístic
2.3.Certificat reagrupament familiar
2.4 Certificats d'enginyeria
2.5 Còpia plànols paper fotogràfic, per m2. o fracció
2.6 Còpia plànols altre paper, per m2. o fracció
2.7 CD normativa urbanística o amb continguts gràfics i alfanumèrics,
per cada Mb
Quota mínima
2.9 Còpia addicional
3. Certificats documents urbanístics registrals
3.1.Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel.lació o de divisió
horitzontal
3.2 Certificat declaració obra nova
3.3 Certificat per a patrimonialitzar finques

74,69
269,70
124,69
84,57
14,96
7,48
0,12
36,24
36,24

84,57
84,57
36,24

4. Obres, neteja de solars, instal.lacions, etc.
4.1 Ordres d'execució:
- Complimentades voluntàriament per l'interessat
- Amb tràmit d'execució subsidiària de l'Ajuntament
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)
Amb una quota mínima per obres de nova planta i/o obres majors
Amb una quota mínima per obres menors i altres
Quan les anteriors llicències d'obres menors també autoritzin l'ocupació
de la via pública amb materials de construcció, la quota mínima serà de
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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
66,07
via pública amb materials construcció, autoritzacions tal.les d'arbres etc)
4.5. Tramitació expedients de pròrroga de llicència urbanística i altres
38,53
(Llicències grua, ocupació via pública amb materials construcció,
tramitació nova placa d'obres, etc.)
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
84,63
Tècnics Municipals
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
112,22
coronament, la coberta o la mitgera d'un edifici.
5.3. Tramitació expedient autorització instal·lació rètol comercial
38,53
/industrial/professional, per unitat
6. Altres tramitacions d'expedients d'autorització / llicència
6.1 Tramitació d'expedient d'autorització tall de carrer, vial o reserva
11,01
d'espai a la via pública sol·licitada a les dependències de la Policia
Local, per expedient tramitat
6.2 Tramitació expedient de llicència per autorització d'instal·lacions
construccions de caràcter temporal destinades a espectacles i/o
Veure
activitats recreatives amb percepció de preu o entrada amb o sense
ANNEX VI
ocupació d'espais públics
Article 7è.- Acreditació.
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes es considerarà iniciada l'activitat, previ pagament de les taxes
corresponents, en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de llicència urbanística, si el subjecte
passiu la formula expressament.
2. En el cas d'iniciar-se o executar-se les obres i/o instal·lacions sense haver sol·licitat o obtingut
l'oportuna llicència, l’acreditació de la taxa es retrotreurà al moment en que s’iniciï l’activitat municipal
encaminada a determinar si l’obra i/o instal·lació en qüestió es autoritzable o no, amb independència
del moment d'iniciació de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització de les obres
i/o instal·lacions o per a la seva demolició si no fossin autoritzables.
3. Quan es realitzi el fet imposable objecte de tributació, sense disposar de la preceptiva
llicència/autorització i sempre que sigui possible la seva concessió, l’import del deute tributari generat,
en concepte de majors costos de la tramitació administrativa de major complexitat segons resulta de
l’estudi de costos, serà el resultat de multiplicar la quota prevista en l’ordenança pel factor 1,26,
independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent.
4. Si el sol·licitant de qualsevol de les llicències/autoritzacions compreses en aquesta Ordenança,
desisteix expressament o renuncia de la seva sol·licitud, i el desistiment es formula durant el període
de tramitació d’expedient i abans que l’autoritat o organisme municipal competent adopti un acord
favorable o desfavorable sobre la sol·licitud, la quota que caldrà satisfer serà, en funció de la fase de
tramitació en que es trobi l’expedient, el percentatge corresponent segons taula annexa sobre la
quota que, si s’hagués atorgat la llicència, pertocaria d’acord amb aquesta Ordenança.
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Fase d'instrucció
Fase de finalització
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% aplicació
10%
50%
80%

La determinació de la fase del procediment en que es troba l’expedient serà determinada pel tècnic
competent del departament encarregat de la seva tramitació.
5. La caducitat de la llicència quan sigui motivada per causes imputables a l’interessat, no dóna dret a
obtenir cap devolució de la taxa ingressada.
Article 8è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència urbanística presentaran en el Registre General
l’autoliquidació corresponent segons model oficial i, en funció de la tipologia d’obra i/o construcció, es
procedirà de la següent manera:
a) En els casos d’obres i/o instal·lacions en que sigui preceptiva la presentació del corresponent
Projecte Visat pel Col·legi Oficial respectiu, i amb especificació detallada de la naturalesa de
l'obra, emplaçament, pressupost d'execució, medicions i destí en els casos d'edificis,
s’acompanyarà a la sol·licitud de llicència la fórmula per obtenir el PR (pressupost de
referència) i la quota resultant s’ingressarà en el termini de 5 dies a comptar a partir del
següent a la notificació de la llicència o de l’inici de les obres si la llicència no hagués estat
sol·licitada, concedida o denegada.
b) En el casos en que no sigui exigible la formulació de projecte subscrit per tècnic competent,
l’autoliquidació es realitzarà en el moment de la sol·licitud de la llicència d’obres i/o
instal·lacions.
2. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés el projecte, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de l'Administració Municipal, acompanyant a l'escrit el
nou projecte o el reformat i, si s’escau, el nou pressupost, plànols i memòries de la modificació o
ampliació.
3. Un cop concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de la taxa, els serveis
municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions i/o instal·lacions, així com, la
superfície dels cartells instal·lats i, segons el resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la liquidació
complementària i definitiva.
4. Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels subjectes
passius, o entitats que hagin de tributar per una multiplicitat de fets imposables, amb la finalitat de
simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació.”
Article 9è.- 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 contingudes en l'Ordenança general de gestió,
Inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés disposicions
d'aplicació.

Disposició final
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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ANNEX VI
La quota serà el resultat d'aplicar la següent fórmula:
Tarifa = Q x (R+S)
Q és la quota base, igual a
Euros
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 RISC : índex R

correctors de SUPERFÍCIE
m2 o fracció ocupats en
domini públic

0 (zona privada)
1-50
51-100
101-200
201-500

ALT
3

MITJÀ
1,7

BAIX
0,75

MÍNIM
0,5

índex S
0,00
0,65
0,80
0,90
1,00

Quadre resultant: Tarifa = Q x (R+S)
362,45 205,39
90,61
60,41
440,98 283,92 169,14
138,94
459,10 302,04 187,27
157,06
471,18 314,12 199,35
169,14
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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Ordenança Fiscal núm. 312.01
REGULADORA DE LA TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ
O OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS EN GENERAL
Article 1er.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.h) del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que queda
establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
concessió de llicències de primera utilització o ocupació dels edificis i instal·lacions en general, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la concessió
de la llicència de primera utilització o ocupació dels edificis i instal·lacions en general.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Tindran la consideració de subjecte passiu en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques
titulars de les llicències.
Article 4t.- 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 5è.- Quota tributària.
1. Regiran les següents tarifes:
CONCEPTE
1.- Primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions.
Sobre cost real habitatge, local o instal·lació (aquest es determinarà amb
els mateixos criteris que la base imposable de l’ ICIO)
Quota mínima

QUOTES

0,12%
8,03

2.- Modificació de l'ús dels edificis o instal·lacions:
- Cada vivenda, local, etc. d'un bloc

9,96

- Cada vivenda aïllada

19,91

- Cada local o instal·lació comercial o industrial aïllat

49,79

2. Les tarifes contingudes en aquest apartat es consideraran referides al nou destí dels edificis.
3. L’import de la base imposable coincidirà amb el valor del Pr de les obres de construcció i/o edificació.
Article 6è.- Acreditament.
La taxa s'acreditarà i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels
documents i expedients que estan subjectes al tribut.
Article 7è.- Normes de gestió.
1. L’expedició de les llicències objecte de la taxa regulada en aquesta ordenança quedarà en tot cas
supeditada a que el subjecte passiu acrediti la presentació de la declaració d’alta o modificació en
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, mitjançant els models 902 i 902-S.
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2. L’ingrés de la taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
Article 8è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança general de gestió,
Inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés disposicions
d'aplicació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de
2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 312.02
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS

Article 1r - Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i, de conformitat amb el previst als articles 15 a 19, 20.s)
i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n - Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida,
conducció, transport, abocament i eliminació de residus municipals d’habitatges i allotjaments.
2. A aquest efecte, es consideren residus municipals d’habitatges i allotjaments, les restes i les deixalles
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars i que no tenen
la consideració de residus especials.
S’exclouen d’aquests conceptes:
-

Els residus de tipus industrial o comercial.
Les runes d’obres.
Els detritus humans.
Les matèries i els materials contaminants, corrosius o perillosos.
Els residus que en la seva recollida o abocament, requereixin l’adopció de mesures especials
higièniques, profilàctiques o de seguretat.
Els residus que, per llurs característiques esdevinguin difícils de recollir, transportar, valoritzar o
eliminar, segons resolució motivada de l’Ajuntament.

Article 3r - Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ocupin o utilitzin els
habitatges situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a
títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de l’habitatge,
allotjament on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir les quotes
satisfetes sobre els usuaris beneficiaris del servei, tal com disposa l’article 23.2.a) del RDL 2/2004,
de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Article 4t - Unitats tributàries
1. Es consideraran unitats tributàries les finques, estiguin en sòl urbà o rústic, amb destí a habitatge,
estiguin o no habitades, els garatges, els locals sense activitat econòmica i, en tot cas, les que constin
donades d’alta al Padró de béns immobles no afectes a activitat econòmiques.
2. Així mateix, seran unitats tributàries, aquells béns immobles habitats o ocupats que, tot i no estar en
possessió de la llicència de primera ocupació, donin lloc al naixement del fet imposable d’aquesta taxa.
Article 5è - Responsables
1. Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs.
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 6è - Quota tributària
1. La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa per unitat tributaria i són les següents:
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CONCEPTE
A) Pisos, apartaments i anàlegs, garatges i locals sense
activitat econòmica
B) Vivendes unifamiliars, quota anual

QUOTES
124,77
129,97

Article 7è - Acreditació
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació del servei, el
qual s’entendrà iniciat, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida
domiciliària d’escombraries en els carrers o lloc on estiguin ubicades les vivendes utilitzades pels
contribuents subjectes a la taxa.
2. Establert i en funcionament el servei, les quotes es meritaran per bimestres de facturació. En els
casos de cessament en l’ús del servei i altes noves, el titular tributarà per quota bimestral irreductible.
En els supòsits de canvi de nom, el titular antic tributarà per quota bimestral irreductible i el nou ho
farà a partir del bimestre de facturació següent.

Article 8è - Normes de gestió
1. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que
figuren al padró de la taxa, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del
període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació.
2. El cobrament de les quotes es durà a terme tal i com es detalla a continuació:
- Habitatges utilitzats com a vivenda habitual,
segones residències amb pagament domiciliat…………………rebut bimestral
- Nous habitatges ......................................................................... autoliquidació de la quota
proporcional als bimestres naturals
- Resta d’habitatges no connectats
a la xarxa de subministrament
públic d’aigua de consum .......................................................... liquidació anual
3. Les quotes corresponents als habitatges sense activitat econòmica que estiguin connectats a la xarxa
de subministrament públic d’aigua de consum, seran exaccionades amb el rebut corresponent a la taxa
pel servei de subministrament d’aigua potable i taxa pel servei de clavegueram i la seva gestió
recaptadora s’efectuarà en règim de col·laboració amb l’empresa encarregada de la prestació del servei
de subministrament de l’aigua potable.
Article 9è - Infraccions i sancions
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 contingudes en l'Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2009 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2009. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de
2010 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 312.03
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a verificar si concorren les condicions
necessàries per autoritzar la presa de noves escomeses a la xarxa de clavegueres generals.
b) La prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de les clavegueres generals i de les
escomeses.
Article 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general Tributària següents:
a)

Quan es tracti de concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el titular del
domini útil de la finca.

b)

En el cas de la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de les clavegueres generals i
de les escomeses, els titulars beneficiaris del contractes de subministrament domiciliari d'aigua, sigui
en qualitat de propietaris o arrendataris de locals, que la rebin per mitjà d'una entitat subministradora,
o la captin mitjançant instal.lacions pròpies o en règim de concessió de proveïment.

Article 4è.- Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs 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 5è.- Base imposable.
- Constituirà la base imposable per a l’exacció de la taxa
En el cas de tramitació de llicència per la presa de noves escomeses a la xarxa de clavegueres municipal,
cada habitatge, aparcament i/o traster, local, indústria, etc., que requereixi la connexió.
a) En el cas de prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de les clavegueres generals i de les
escomeses, l'import facturat, sense impostos, en concepte d'aigua, excloent-hi la conservació de
comptadors durant cada període de facturació.
b)

En el cas que la facturació per consum d’aigua hagi resultat revisada per raó d’avaries causants de
fuites en la forma prevista a l’ordenança per subministrament i distribució d’aigua potable, la base
imposable i la quota es regulen a l’article 6è. següent.

- Mitjans de determinació de la base imposable.
La base imposable per al cas b) es determinarà en la forma següent:
a)

Amb caràcter general els subjectes passius que consumeixin aigua exclusivament de la xarxa
municipal, per estimació directa mitjançant comptador o uns altres procediments de mesurament.

b)

Amb caràcter extraordinari, els subjectes passius que disposin de pou propi, hauran d’instal·lar al seu
càrrec un sistema de mesurament directe per comptador, del tipus homologat per l'Ajuntament i
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segons la normativa aprovada per aquest pel que fa a les canonades, aixetes de pas i altres
elements accessoris de la instal.lació, per tal de determinar l'aigua que consumeix de l'esmentat pou,
amb independència de si en consumeix o no de la xarxa municipal.
En cas d’incompliment d’aquesta mesura i sense perjudici de la tramitació del corresponent expedient
administratiu, es procedirà a la determinació de la base imposable pel règim d’estimació indirecta previst
a la Llei general tributària.
Article 6è.- Quota tributària.
1. En el cas de tramitació de llicència per la presa de noves escomeses a la xarxa de clavegueres
municipal la quota s’exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa de 55,22 Euros, per cada
habitatge, local o indústria. I en els casos de locals destinats a aparcaments de vehicles, magatzems,
etc, s’exigirà en funció de les connexions a autoritzar.
2. En el cas de prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de les clavegueres generals i de les
escomeses, la quota tributària serà la suma de les tarifes fixa i variable següents:
-

Tarifa variable: serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen del 28% a la base imposable,
definida en l’article 5è.

-

Tarifa fixa mensual, serà a següent:
CONCEPTE

QUOTES

1ª Residència
2ª Residència
Locals tancats
Càmping d'1- 440 places
Càmping de 441- 879 places
Càmping de 880-1.500places
Càmping de mes de 1.500 places
Hotels d'1-100 places
Hotels de 101-200 places
Hotels de 201-300 places
Hotels de 301-500 places
Hotels de més de 500 places
Restaurants
Spas
Piscines d'ús públic
Bars, Pubs, etc.
Comercial
Bugadaries
Provisionals d'obra
Perruqueries
Obradors
Altres
Us Industrial

0,77
2,18
0,77
27,59
41,03
68,47
82,33
16,59
27,59
41,03
54,62
82,34
14,38
14,38
14,38
5,62
3,92
14,38
14,38
5,62
14,38
3,92
14,38

3. En el supòsit de l’apartat b) de l’article 5è., la quota de clavegueram serà la mitjana de les liquidacions
practicades durant els últims 24 mesos o fracció inferior en el cas d’altes.
Article 7è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Llicència per noves escomeses
Pel que respecta a la taxa per llicència de noves escomeses a la xarxa de clavegueres municipal, la quota
resultant serà ingressada pels subjectes passius mitjançant autoliquidació.
2. Servei de vigilància, conservació i neteja de les clavegueres generals i de les escomeses :

a) Establert i en funcionament el servei, la tarifa fixa i la tarifa variable es meritaran en la forma
següent:
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Tarifa fixa: s’ajustarà als dies de prestació efectiva del servei; el càlcul es realitzarà multiplicant
per 2 la quota mensual de l’article 6.2; el resultat es dividirà per 60; el nou resultat es multiplicarà
pels dies naturals de prestació efectiva (aquest càlcul s’aplicarà també als supòsits d’inici i
cessament en l’ús del servei).
Tarifa variable: resultarà de les lectures efectives de comptador en les condicions previstes en la
present Ordenança i en l’Ordenança Fiscal 310.03.

b) L'alta en el padró serà simultània a la contractació del servei d'aigua, i serà notificada a
l'Ajuntament per la companyia subministradora.
c) Pels immobles que no tinguin connexió a la xarxa municipal d'abastament d'aigua, o que tenint-ne
disposin de captacions pròpies, s'haurà de presentar alta expressa en els serveis tributaris
municipals, pels propietaris del mateixos.
d) Els propietaris dels immobles formularan la corresponent sol·licitud per a la presa a la xarxa
municipal de clavegueram.
e) Pels abonats al servei municipal de subministrament d'aigua potable la recaptació en període
voluntari es realitzarà per la companyia subministradora, en base al padró estimat segons els
consums anteriors i a les variacions de les tarifes d'aigua, modificat en base als consums reals de
cada període.
f)

La recaptació es podrà realitzar per rebut separat o en unitat d'un rebut amb la facturació del
subministrament d'aigua. En aquesta última modalitat, la quota de la taxa figurarà com a
concepte independent del consum d'aigua, i en nota al peu es consignarà l’aclariment a l'usuari
sobre el concepte i l'autorització de l'esmentada taxa.

g) Si el titular beneficiari del contracte de subministrament d'aigua es negués a satisfer la quota de
la xarxa a l'empresa subministradora, donarà compte a l'Administració Municipal en la forma
deguda, la qual procedirà executivament contra el morós.
Article 8è.- Exclusions.
Queden exclosos de l'aplicació de la taxa pel servei clavegueram:
a) Proveïment en alta a uns altres serveis públics de distribució d'aigua potable.
b) La utilització de l'aigua que facin les entitats públiques per a l'alimentació de fonts públiques i
monumentals, de boques de rec i d'extinció d'incendis per al servei públic.
c) La utilització que facin els agricultors de l'aigua per a regadiu.
d) Els subministraments destinats a la construcció d’habitatges (provisionals d’obres), durant el temps
que duri la construcció o estigui en vigència la llicència d’obres.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
Disposició final
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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Ordenança Fiscal núm. 312.04
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES, GRUA I DIPÒSIT
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.z) d del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que s‘assenyala
en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, així com la
immobilització amb paranys de vehicles a la via pública.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la immobilització de vehicles a la via pública amb paranys i/o la
prestació del servei de retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits
per immobilitzar-los, no corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d'un vehicle
abandonat o estacionat abusivament a la via pública.
Article 3r.- Obligació de contribuir.
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 71, de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial.
Article 4t.- Subjecte passiu.
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que
s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui segons la infracció comesa, i sens perjudici
de la possibilitat de repercussió sobre el responsable de l'accident, de l'abandonament del vehicle o de la
infracció que hagi donat lloc a la retirada.
Article 5.- Responsables.
1. Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General
tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs 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 6è.- Quota tributària.
Les tarifes a aplicar són les següents:
CONCEPTES

QUOTES

1. Retirada per la grua de:
- Bicicletes
- Motocicletes i ciclomotors
- Resta vehicles

17,47

25,38
66,77

2. Dipòsit:
- Bicicletes, motocicletes i ciclomotors, dipòsit inferior a les 12 h.
12 hores o superior i inferior a 24
24 hores o superior, per dia o fracció
- Resta vehicles, dipòsit inferior a les 12 h.
12 hores o superior i inferior a 24
24 hores o superior, per dia o fracció
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
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4. Immobilització de vehicles a la via pública amb paranys:
- Immobilització de motocicletes, ciclomotors i similars
- Turismes
- Camions, furgonetes, autocaravanes, caravanes i similars, amb
un PMA igual o inferior als 3.500 kg.
- Resta de vehicles destinats al transport de persones, mercaderies
amb un PMA superior als 3.500 kg.
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
euros per a la resta de vehicles

14,96
19,93
44,88
62,34

3,74
7,48

Article 7è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Límit de l'import de la liquidació resultant.
Quan per aplicació de les tarifes que preveu l'art. 6è. anterior, el deute a pagar sigui superior al valor
pericial del vehicle causant del fet imposable, el subjecte passiu pagarà únicament aquest valor pericial
per a alliberar-se del deute en període voluntari.
Per agilitar la peritació de vehicles i donar màximes garanties al contribuent, l'Ajuntament acceptarà
com a valor pericial del vehicle el que correspongui segons l'última edició de la guia GANVAM
(Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor).
En cas de disconformitat amb aquest valor, el subjecte passiu podrà presentar, al seu càrrec, peritació
contradictòria subscrita per tècnic competent.
Aquesta i d'altres incidències que es presentin quant a la valoració pericial a què s'ha fet referència
seran resoltes per l'Alcaldia-Presidència, previ informe del Cap de la Policia Municipal.
2. Forma de pagament de la taxa.
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es fa
efectiu en l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'Ajuntament. Els imports recaptats s'ingressen diàriament en els comptes restringits oberts amb aquest objecte i es
liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament.
3. En el cas d’atorgament d’ajornament o fraccionament en el pagament de la taxa per raons de dificultats
econòmiques del subjecte passiu discrecionalment apreciades per l’Administració podrà acordar-se la
suspensió del meritament de la quota relativa a l’estada del vehicle en el Dipòsit Municipal restarà
retingut aquest com a garantia fins a la completa extinció del deute.
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 contingudes en l'Ordenança general de gestió,
Inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés disposicions
d'aplicació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de
2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 313.00
REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA DE RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I
QUALSEVOL REMOGUDA DE PAVIMENT O VORERES EN LA VIA PÚBLICA
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3.f) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial per l’obertura de rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda de paviment o voreres en la
via pública, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial com a
conseqüència de l’obertura de rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda de paviment o voreres
en la via pública.
Article 3r.- Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, a favor de les quals,
s’atorguin les llicències per a l’obertura de rases en terrenys d’ús públic o per efectuar qualsevol
remoguda de paviment o voreres en la via pública i les hi realitzin, sense haver-la sol.licitada.
2. Així mateix, queden obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o
entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local encara que fossin les mateixes persones o
entitats interessades qui efectuessin la seva reposició, així com les despeses que origini el control de
la qualitat dels paviments i la comprovació de densitats assolides en la compactació de rases.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
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CONCEPTE
1. Reparacions avaries en canalitzacions o preses de gas, electricitat,
etc, per cada metre lineal o fracció, quota diària
Quota mínima
2. Obertura de cales per realitzar noves preses gas, electricitat, etc.,
per cada metre lineal o fracció, quota diària
Quota mínima

QUOTES
0,58
41,49
0,58
41,49

3. Per rases d'amplada superior a 1 m. Recàrrec
Garantia per possibles desperfectes provocats a la v/p: s'aplicarà
l'ordenança municipal 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

1,21

58,09

M2. o frac. calçada

29,04

Dipòsits a constituir:
Per m2. o fracció

307,05

Article 7è.- Acreditació.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment en què, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si aquesta fou sol.licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol.licitud 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.
4. Quan es realitzi el fet imposable objecte de tributació, sense disposar de la preceptiva
llicència/autorització i sempre que sigui possible la seva concessió, l’import del deute tributari generat,
en concepte de majors costos de la tramitació administrativa de major complexitat segons resulta de
l’estudi de costos, serà el resultat de multiplicar la quota prevista en l’ordenança pel factor 1,26,
independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent.
Article 8è.-Període impositiu.
1. El període impositiu coincidirà amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament de la via pública o per causes no imputables
al subjecte passiu, no s’efectués el gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet
Article 9è.- Normes de gestió i recaptació.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan se sol.liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de
l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
3. La notificació del deute tributari en els supòsits d’aprofitament especial es realitzarà a l’interessat, en
el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. No
obstant, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, procedirà liquidació
complementària.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
Disposició final
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Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de
2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 313.01
REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCS EN LA VIA PÚBLICA
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3 m) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per instal.lació de quioscs en la
via pública, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que derivi de la
instal.lació de quioscs en la via pública.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a les quals siguin atorgades
les llicències per a la instal.lació dels quioscs en la via pública, o a aquells que es beneficiïn de
l’aprofitament, si es procedís sense l’oportuna autorització.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Quota tributària.
1. Quan per llicència municipal s’autoritzi la instal.lació del quiosc, la quota tributària es determinarà
d’acord amb les tarifes contingudes en l’apartat següent, que tenen en compte la categoria del
carrer a on s’ubica el quiosc, el temps de duració de l’aprofitament i la superfície del quiosc.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTE

VALOR
UNITARI

Quioscs permanents, dedicats a la venda de qualsevol producte
Carrer 1ª, m2/any

489,62

2

402,48

2

Carrer 3ª, m /any

319,50

Carrer 4ª, m2/any

238,18

Carrer 2ª, m /any

3. Per a la determinació de la superfície computable en els quioscs, es tindrà en compte també la
superfície annexa utilitzada per a l’exposició dels productes objecte de l’activitat.
4. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import
de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
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Article 7è.- Acreditació.
1. La taxa meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment en què, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa fou sol.licitada.
2. Sense perjudici del previst a l’apartat anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol.licitud d’autorització per a la instal.lació del quiosc.
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.
4. Quan es realitzi el fet imposable objecte de tributació, sense disposar de la preceptiva
llicència/autorització i sempre que sigui possible la seva concessió, l’import del deute tributari generat,
en concepte de majors costos de la tramitació administrativa de major complexitat segons resulta de
l’estudi de costos, serà el resultat de multiplicar la quota prevista en l’ordenança pel factor 1,26,
independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent.
Article 8è.- Període impositiu.
1. Quan la instal.lació del quiosc autoritzat tingui una duració inferior a l’any, el període impositiu
coincidirà amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de la instal.lació del quiosc s’estengui a diversos exercicis, el meritament
de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu coincidirà amb l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el previst als apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’ingressarà en concepte de taxa corresponent a aqueix
exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la
meitat de la quota anual.
4. Si el cessament en l’activitat es produeix en el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució
parcial de la quota. Si el cessament es produeix en el segon semestre, no procedirà devolució.
5. Quan no s’autoritzi la instal.lació del quiosc o per causes no imputables al subjecte passiu, no
s’instal·lés el quiosc, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9è.- Normes de gestió i recaptació.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. En el moment de presentació de la sol.licitud de la
llicència s’efectuarà l’ingrés.
2. Als efectes de l’aplicació de les tarifes establertes a l’article 6è. les vies públiques municipals es
classifiquen en quatre categories.
3. Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi amb
expressió de la categoria que correspon a cadascuna d’aquelles. Les vies públiques que no figurin
en la relació seran considerades dins del sector la que la tingui assignada més baixa.
4. Quan l’espai afectat per l’aprofitament o utilització quedi situat en la confluència de dos o més vies
públiques classificades de distinta categoria, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la categoria
superior.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
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Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de
2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 313.02
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA
VIA PÚBLICA
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que queda
establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del subsòl, sòl i vol
de la via pública per part de persones físiques i jurídiques amb finalitat lucrativa, en els termes establerts
a l’article 6è d’aquesta Ordenança on es regulen les tarifes a aplicar. Queda exclosa la superfície
delimitada pels Serveis Tècnics Municipals en l’àmbit de projectes d’urbanització i confirmada en els
acords de concessió de llicència o en els convenis urbanístics associats a la llicència.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
a favor de les quals, s’atorguin les llicències o autoritzacions per a gaudir de la utilització privativa o
l’aprofitament especial i aquells que se’n beneficiïn, sense haver-la sol.licitada i, en els casos en que
existeixi una llicència d’obres, el constructor designat pel titular d’aquesta llicència de la que se’n derivi la
sol·licitud d’ocupació de la via pública.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en
l’apartat 2n. següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTES
1. Grues
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
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
b)Sòl, per m2. o frac., a l'any irreductible
c)Volada, per m2. o frac., a l'any irreductible

QUOTES

414,93

1,00
1,00
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.
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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
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
* 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
*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 situades en terrenys d'ús
públic, per m2. o fracció i dia, quota irreductible
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 la realització 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
- Dificultant el trànsit rodat de vehicles i forçant maniobres de desplaçament
del seu itinerari.
5.2. Amb tall de carrer
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
7. Ocupació del vòl amb tèndals, paravents, parasols i elements
similars, per unitat i any:
a. Tèndals / paravents
b. Parasols i altres
8. Ocupació del domini públic amb antenes de TV i similars (excloses
estacions de telefonia mòbil), per element i any o fracció
9. Exhibició de rètols

0,35
0,97

0,12

0,97

ANNEX I
ANNEX I
ANNEX II

24,16

187,03
36,24
60,41

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,
0,35
per cada m2 o fracció i dia.
11. Reserva d’espai amb motiu de balls, concerts, activitats culturals,
0,35
esportives, benèfiques, etc, d’interès públic, per cada m2 o fracció i dia
12.Instal.lació de vivendes mòbils amb motiu de la celebració de
8,48
fires/festes/espectacles, per cada parcel·la de 25 m2 o fracció i dia
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 metros.
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
0,97
i/o informatius, per cada m2 o fracció i dia
15. Ocupació de la via pública amb elements publicitaris diversos, amb
7,48
motiu de la celebració d’actes d’especial rellevància o interès públic
local, per element i dia
0,97
16. Altres ocupacions diferents de les anteriors, per m2. o fracció i dia
(*)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
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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
En cap cas la quota resultant de les anteriors tarifes serà inferior a 6,01 €.
3. Quan algun supòsit no estigués expressament contemplat en cap dels apartats anteriors, tindrà el
tractament del més similar.
4. No tributaran els rètols situats en les façanes dels establiments, del model homologat per aquest
Ajuntament, en els que hi figuri l'horari d'atenció al públic.
5. En el moment de la sol·licitud d’una llicència d’ocupació de la via pública/reserva d’espai, en els
casos d’obres majors, s’haurà de fer efectiu l’ingrés d’un dipòsit per garantir les següents
contingències:
-

L’habilitació de la vorera, en cas de deteriorament, durant el transcurs de l’execució de les obres
i un cop finalitzada l’ocupació de la via pública.

-

Els treballs de neteja de restes de pintura horitzontal, a la via pública, en els supòsits de reserves
d’espai per càrrega i descàrrega de material de construcció o guals d’obra, regulats a
l’ordenança fiscal 313.05.

L’import d’aquest dipòsit es calcularà a raó de 20€/m2 de vorera, perimètrica a l’obra, i any.
Article 7è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Es podran establir convenis de col·laboració, a iniciativa dels subjectes passius, amb organitzacions
representatives dels subjectes passius, o amb entitats que hagin de tributar per una multiplicitat de
fets imposables, amb la finalitat de simplificar els procediments de declaració, liquidació i recaptació.
Quan s’hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, les declaracions d’inici de
l’aprofitament especial, o de les variacions dels elements tributaris, així com l’ingrés de la taxa es
realitzaran segons el conveni.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
3. En supòsits de concessions de nous aprofitaments, l’obligació al pagament neix en el moment de
sol·licitar la corresponent llicència. A aquests efectes, junt amb la sol·licitud d’autorització per al
gaudiment de l’ús privatiu o l’aprofitament especial, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
4. Quan es realitzi el fet imposable objecte de tributació, sense disposar de la preceptiva
llicència/autorització i sempre que sigui possible la seva concessió, l’import del deute tributari
generat, en concepte de majors costos de la tramitació administrativa de major complexitat segons
resulta de l’estudi de costos, serà el resultat de multiplicar la quota prevista en l’ordenança pel factor
1,26, independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent.
Normes de gestió per l’ocupació de la via pública amb materials de construcció en obres majors
5.

Si la vorera queda deteriorada, en el transcurs de l’execució de les obres, i un cop finalitzada
l’ocupació de la via pública, el titular de la llicència haurà de d’habilitar-la, en el termini màxim de 24
hores, des de l’acabament de l’ocupació. S’entendrà realitzada l’habilitació quan la vorera pugui ser
posada en servei, amb paviment uniforme, regular i perfectament transitable, a judici del funcionari
municipal encarregat de la comprovació.
En cas que el titular de la llicència no realitzi les obres d’adequació, en el període de temps
establert, l’Ajuntament el requerirà per tal que les efectuï i, de no atendre’s el requeriment,
executarà, parcialment, el dipòsit ingressat en la llicència d’ocupació de la via pública.

6. S’entendrà que no tenen finalitat lucrativa les entitats i associacions inscrites així al Registre General
d’Entitats de l’Ajuntament. Altrament s’acreditarà davant de la intervenció el compliment de la
condició d’entitat sense finalitat de lucre.”
Article 8è.- Acreditació.
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial,
moment en què, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència o
autorització, si aquesta fou sol.licitada.
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2. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver sol.licitat la llicència o
autorització, el meritament de la taxa tindrà lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
Article 9è.- Període impositiu.
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial tingui una duració inferior a l’any, el període
impositiu coincidirà amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el meritament de
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà
el previst en els apartats següents:
-

Quan s’iniciï l’ocupació o aprofitament especial en el primer semestre, s’ingressarà en concepte
de taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

-

Si el cessament en l’activitat es produeix en el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota. Si el cessament es produeix en el segon semestre, no procedirà
devolució.

3. Quan no s’autoritzi l’ocupació o l’aprofitament de la via pública o per causes no imputables al
subjecte passiu, no s’efectués el gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 10è.- Notificacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en els supòsits d’aprofitaments singulars es realitzarà a l’interessat,
en el moment en que es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. No
obstant, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, procedirà liquidació
complementària.
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol.licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col.lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró corresponent.
Article 11è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança general de gestió,
Inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés disposicions
d'aplicació.
Disposició final
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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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

49,87

24,94

29,92

29,92

18,70

9,36

13,10

11,22

0,97

Ocupació de
Vial
dificultant

Euros/m2 o
fracció per
dia,
irreductible
(mínim
81,05
Euros)

Només s’autoritzaran ocupacions de vial dificultant fins a 60 minuts al dia.

Ocupació de
Vial
dificultant
Tipus 5

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.

3.1

· 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.

ANNEX II - ORDENANÇA FISCAL NÚM. 313.02 EP. 6.2 - OCUPACIÓ AMB VEHICLES / MAQUINÀRIA
AMB TALL DE CARRER
INCREMENT 2004-2005
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ANNEX II - ORDENANÇA FISCAL NÚM. 313.02 EP. 6.2 - OCUPACIÓ AMB VEHICLES / MAQUINÀRIA AMB TALL DE
CARRER
TARIFES HORARI REDUÏT
FINS A 60 MINUTS

FINS A 150 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

Només s’autoritzaran talls fins a 60 minuts al dia.

Carrer Tipus 3

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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ORDENANÇA FISCAL NÚM 313.02/1
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I
SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR DE LES EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
Article 1. Fonament i naturalesa
D'acord amb el que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i, de conformitat amb els articles 20 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de març, s'estableix la
taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl de
les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores, transportadores, distribuïdores i/o
comercialitzadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la
generalitat o una part important del veïnat.
Sense perjudici de les disposicions de desenvolupament, harmonització i/o execució que conformen
aquesta Ordenança, la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de la base imposable,
de l’establiment, supressió i pròrroga de les exempcions i/o bonificacions, del tipus de gravàmen, de
la meritació i de tots els demés elements determinants de la quantia del deute tributari, es
determinen per la normativa legal i reglamentària indicada i, en general, per la que hi sigui aplicable.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança el gaudiment de la
utilització privativa genèrica o de l’aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores o prestadores de serveis de
subministraments i telecomunicacions (tant si es presten total o parcialment per una xarxa fixa) que
resulten d’interès general o afecten a la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació dels serveis
de subministrament calgui utilitzar una xarxa que efectivament ocupa, de manera exclusiva o
parcialment, el vol, el sòl i el subsòl de les vies publiques municipals.
3. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb les quanties i/o tarifes, que amb
caràcter puntual o periòdic puguin acreditar-se com a conseqüència de la cessió d’ús
d’infrastructures específicament destinades o habilitades per l’Ajuntament per allotjar xarxes de
serveis. També serà compatible amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i amb les
taxes que tingui establertes o pugui establir l’Ajuntament per a la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local de les quals les empreses hagin d’ésser subjectes passius, i en
concret, les taxes per llicencies urbanístiques.
Article 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, les empreses explotadores
que aprofitin el domini públic local per a la prestació de serveis de subministrament d'aigua, gas,
electricitat, telecomunicacions (per telefonia fixa o telefonia mòbil) i altres d'anàlogues, així com les
empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió
per cable o qualsevol altre tècnica que disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel
domini públic local o que hi estiguin instal·lades, tant si son titulars de les corresponents xarxes per
les que realitzen els subministrament, com si, només son titulars de drets d’ús, accés o
interconnexió a les mateixes.
2. També seran subjectes passius les empreses, entitats o administracions que prestin serveis o
explotin una xarxa de comunicació en el mercat d’acord amb allò que preveu l’article 6 i concordants
de la Llei 32/2003 de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
3. Es consideraran empreses explotadores les empreses transportadores, distribuïdores i
comercialitzadores d’aquests serveis.
4. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa,
depenguin o estiguin en relació amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la via pública, encara
que el preu es pagui en un altre municipi.
Article 4. Responsables.
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1. Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen en els articles 41 i següents de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats o entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
s’assenyalen en els articles 41 i següents de la Llei general tributària.
Article 5. Quantia.
1. Règim de quantificació de la taxa pels serveis de telefonia mòbil.
1. Per determinar la quantia de la utilització privativa o de l’aprofitament especial del serveis de
telefonia mòbil, en funció de la xarxa de telefonia fixa útil per a la telefonia mòbil instal·lada en
aquest municipi, el valor de referència del sòl municipal, la delimitació individualitzada de cada
operador i la seva quota de mercat en el municipi, s’aplicarà la següent fórmula de càlcul:
Quota tributària = TB x T x CE
On; TB, és la tarifa bàsica per any; T és el temps de durada de la utilització privativa o aprofitament
especial, expressat en anys o fracció trimestral d’any (1, 0,25, 0,50 o 0,75, segons es tracti de tot
l’any o 1, 2 o 3 trimestres, respectivament) i CE, és el coeficient específic atribuïble a cada operador
segons la seva quota de mercat en el municipi.
2. La tarifa bàsica és de 239.708,64 Euros/any, segons resulta de l’informe tècnic incorporat a
l’expedient que determina el tipus de gravamen i la base imposable.
3. El coeficient específic atribuïble a cada operador s’obtindrà a partir de la quota total de mercat de
telefonia mòbil que li correspongui en el municipi, incloent-hi totes les seves modalitats, tant de
postpagament com de prepagament. Si en el decurs de procediment de liquidació corresponent a
cada exercici no se n’acrediten d’altres, es podran aplicar els que resultin per cada operador de
l’últim informe anual publicat per la Comissió del Mercat de Telecomunicacions desagregats pel
municipi si hi consten, o els agregats per la Comunitat Autònoma a la que aquest pertany o pel
conjunt nacional total, en el seu defecte.
2. Règim especial de quantificació per ingressos bruts derivats de la facturació.
1.- Els serveis de telefonia mòbil resten expressament exclosos d’aquest règim de quantificació de
la taxa.
2.- Per la resta dels subjectes passius determinats a l’article 3 d’aquesta ordenança, sense
excepció, la quantia d’aquesta taxa (tant si el subjecte passiu és propietari de la xarxa que ocupa el
sòl, subsòl o vol de la vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local com si únicament ho és de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes) és l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el
terme municipal.
3.- Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la
facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de
subministrament, els ingressos bruts imputables a cada entitat, obtinguts en el període esmentat per
aquestes empreses com a contraprestació pels serveis de subministraments realitzats als usuaris,
en el terme municipal, incloent-hi, entre d’altres, els procedents de lloguer, posada en marxa,
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o
instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis
esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels
serveis resultants de l'activitat pròpia de les empreses subministradores, així com els
subministraments prestats de manera gratuïta a un tercer, els consums propis i els no retribuïts en
diners, que hauran de facturar-se al preu mitjà dels anàlegs de la seva classe.
4.- No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
Els impostos indirectes que gravin els serveis prestats.
Les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de la
entitat a la que s’aplica aquest règim especial de quantificació.
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La quantia d'aquesta taxa que correspongui a Telefónica de España, SA es considera englobada en
la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l'apartat 1 de l'article 4. de la Llei
15/1987, de 30 de juliol, segons la redacció establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.
La compensació a la qual es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas d’aplicació a les quotes
meritades per les empreses participades per Telefónica de España, SA, encara que ho siguin
íntegrament, que prestin serveis de telecomunicacions i que estiguin obligades al pagament d'acord
amb allò que estableix l'article 3.1 de la present Ordenança.
El pagament de la taxa, conforme als criteris de quantificació a què es refereix aquest article és
compatible amb l'exigibilitat de taxes per la prestació de serveis.
Article 6. Meritació.
1.- L'obligació de pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança neix en el casos següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar
la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions o autoritzacions d'aprofitaments que ja han estat autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cadascun dels períodes naturals que s'assenyalen en l'article següent.
c) En aquells supòsits en què l'aprofitament especial a què fa referència l'article 1r d'aquesta
Ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat l'aprofitament
esmentat. A aquests efectes, s’entén que ha començat l’aprofitament en el moment en què s’inicia
la prestació del servei als ciutadans que ho demanen.
2.- Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen a
diversos exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural.
Article 7. Gestió de la taxa
1. Règim especial de quantificació pels serveis de telefonia mòbil.
Per tal de calcular el coeficient específic atribuïble a cada operador, els subjectes passius de la taxa
regulada per aquesta Ordenança hauran de presentar abans del 30 de gener de cada any,
declaració acreditativa del número d’usuaris pels que el subjecte passiu operi en el terme municipal,
que inclourà tant els serveis de postpagament com els serveis de prepagament.
La manca de declaració dels interessats dintre del termini indicat, faculta a l’Ajuntament per procedir a
la quantificació de la taxa, en funció de les respectives quotes de mercat de cada operador en el
municipi.
L'Ajuntament girarà les liquidacions oportunes, que seran ingressades tal i com es detalla en els
apartats següents:
a) El pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança s'ha de fer d'acord amb les
liquidacions trimestrals a compte de la liquidació definitiva. Les liquidacions esmentades seran
practicades i notificades als subjectes passius pel mateix Ajuntament.
b) L'import de cada liquidació trimestral equivalent al 25% de l’import total resultant de la liquidació a
què es refereix l’apartat 5.1 d’aquesta ordenança, referida a l'any immediatament anterior.
c) L’Ajuntament practicarà les liquidacions trimestrals i les notificarà als subjectes passius per tal
que facin efectius els seus deutes tributàries, en període voluntari de pagament, dintre dels
següents terminis de venciment:
. 1r venciment 31 març
. 2n venciment 30 de juny
. 3r venciment 30 de setembre
. 4t venciment 31 de desembre
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La liquidació definitiva s'ha d’ingressar dintre del primer trimestre següent a l'any a la què es
refereix. L'import total es determina per la quantia total resultant de la liquidació a què es refereix
l’apartat 5.1 d’aquesta ordenança, referida a l'any immediatament anterior al de la liquidació. La
quantitat que s'ha d’ingressar és la diferència entre aquell import i els ingressos a compte efectuats
amb relació al mateix exercici. En el cas que hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a l'Ajuntament
s'ha de compensar en el primer pagament a compte o en els successius.
2. Règim especial de quantificació per ingressos bruts derivats de la facturació.
Els subjectes passius d’aquesta taxa pel regim especial de quantificació per ingressos bruts
procedents de la facturació, hauran de presentar a l'Ajuntament abans del 31 de març de cada any
la declaració corresponent a l'import dels ingressos bruts facturats de l'exercici immediatament
anterior, desagregada per conceptes, d’acord amb la normativa reguladora de cada sector, per tal
que l'Ajuntament pugui girar les liquidacions a què es refereixen els apartats següents:
a) El pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança s'ha de fer d'acord amb les
autoliquidacions trimestrals a compte de la liquidació definitiva.
b) L'import de cada autoliquidació trimestral equival a la quantitat resultant d'aplicar el percentatge
expressat a l'article 5.2I.2 d'aquesta ordenança al 25% dels ingressos bruts procedents de la
facturació duta a terme dins el terme municipal l'any anterior o de l’any corrent si el subjecte passiu
disposes d’aquestes dades.
c) La liquidació definitiva s'ha d’ingressar dintre del primer trimestre següent a l'any a la què es
refereix. L'import es determina mitjançant l'aplicació del percentatge expressat en l'article 5.2I.2
d'aquesta ordenança a la quantitat dels ingressos bruts procedents de la facturació acreditats per
cada empresa amb relació a l'any esmentat. La quantitat que s'ha d’ingressar és la diferència entre
aquell import i els ingressos a compte efectuats amb relació al mateix exercici. En el cas que hi hagi
saldo negatiu, l’excés satisfet a l'Ajuntament s'ha de compensar en el primer pagament a compte o
en els successius.
3. L’Ajuntament podrà requerir a l’interessat qualsevol altra documentació que, a judici dels serveis
municipals, pugui considerar-se vàlida per a la quantificació d’aquesta taxa.
4. Els serveis municipals procediran a la comprovació per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
general tributària i la modificació, si s’escau de la base imposable utilitzada per l’interessat o en la
liquidació provisional, practicant al corresponent liquidació definitiva que exigirà al subjecte passiu, o
li reintegrarà si és el cas, la quantitat que correspongui.
5. Les empreses a que fa referència aquest apartat, s’hauran d’ajustar estrictament al que disposa
la llicència municipal. Quan s’excedeixin, tan pel que respecta al període de temps, com a la
superfície d’ocupació autoritzats, tributaran, segons el cas, per l’establert a l’ordenança fiscal
número 313.02, reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública o pel
que estableix la número 313.00, reguladora de la taxa per obertura de rases en terrenys d’ús públic i
qualsevol remoguda de paviment o voreres en la via pública.
Article 8. Responsabilitats del subjecte passiu
1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del
domini públic local, el beneficiari la persona o l'entitat en qüestió s’obliga a reintegrar, el cost total de
les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l’import, sense
perjudici del pagament de la taxa que correspongui.
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà l'Ajuntament amb una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o a l'import del deteriorament efectivament produït.
3. En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments a què es
refereixen els dos apartats anteriors.
Article 9. Facultats d'inspecció.
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La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança, per tal de
quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon als serveis d'inspecció propis d'aquest
Ajuntament.
Article 10 . Infraccions i sancions
Llevat del que s'estableix concretament en els articles de la present ordenança, pel que fa a la
qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'atindrà al
que disposa l'Ordenança fiscal general.
Disposició addicional
Única. En allò no previst específicament en aquesta Ordenança, regiran les normes de l'Ordenança
fiscal general i les disposicions que, si escau, es dictin per a la seva aplicació.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2009 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2009. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener
de 2010 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

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
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Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb elements materials o
realització d’activitats amb una finalitat lucrativa, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via
pública o terrenys de domini públic amb elements materials o per a la realització d’activitats, per
persones físiques i jurídiques amb finalitat lucrativa.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, a favor de les quals, s’atorguin les llicències per a gaudir de la utilització privativa o
l’aprofitament especial i aquells que se’n beneficiïn, sense haver-la sol.licitada.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

CONCEPTE

QUOTES

Fires, Mercats, etc.
a) Balls i espectacles, m2 o fracció/dia, quota irreductible
b)
Certàmens en recintes tancats, per m2 o fracció/dia, quota
irreductible
c) Publicitat en certàmens:

1,47
1,47

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:
d1) Utilització d'estands modulars:
d.1.1) Zona descobert, per m2 o fracció i per la durada certamen:
d.1.2) Zona coberta a l’interior, per m2 o fracció i per la durada del certamen:
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d.2) Utilització d’espais en recintes firals, sense estand modular:
d.2.1) Zona coberta, per m2 o fracció i per la durada certamen:
d.2.2) Zona descoberta, per m2 o fracció i per la durada certamen:

42,19
13,13

e) Fires
e.1)Artesania i similars
Quota general irreductible, per m lineal de front o fracció i dia
e.2)Fires promocionals d'interès general 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
f) Taules, mercaderies, etc. (quotes anuals)

5,86
1.802,76

f.1) Taules, per m2 o fracció:
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

33,39
28,14
14,51
11,65

f.2) Expositors d'articles o altres, per m2 o frac.
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

133,55
112,45
55,27
43,62

f.3) Penjarelles en façana, per m.
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

75,12
68,87
52,37
40,72

f.4) Geladores, fins 1,30 m. de front, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

262,09
239,55
120,29
60,08

f.5) Geladores de més 1,3 m. de front, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

488,29
450,97
224,13
114,49

f.6) Aparells crêpes, crispetes i similars, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

488,29
450,97
224,09
114,49

f.7) Aparells esbarjo nens, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

121,86
112,48
55,27
43,67

f.8) Aparells accionables amb moneda/tarja per a la venda de
qualsevol tipus d'articles, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

197,82
179,72
89,37
70,73

f.9) Venda articles no inclosos en els apartats anteriors, amb
venedor, per m2. o fracció
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Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.10) Altres elements no inclosos en els apartats anteriors, per
unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

184,46
167,79
83,45
66,01

33,39
28,14
14,51
11,65

g) Barraques, llocs venda, etc
g1) Mercat fruita i verdures
Llocs fixos
Productors m/any
Revenedors m/any
LLocs no fixos
Productors m/trim
Revenedors m/trim

20,37
21,31
3,65
4,88

g2) Fruites Pl. V. Vilar.
Maig/setembre fixes
- Productors m. o fracció
- Revenedors m. o fracció
Resta any, fixes
- Productors m
- Revenedors m
Maig/setembre no fixes
- Productors m/dia
- Revenedors m /dia
Resta any, no fixes
- Productors m/trim
- Revenedors m/trim

8,63
26,44
6,07
17,85
3,65
4,89
2,41
3,65

g3) Mercat teixits
Fixos m./any
- Ps. de Mar
- Altres emplaçaments
No fixos m./dia
Servei mercats
Altres llocs venda, metre/mes

18,50
11,59
1,88
21,37

h) Quioscos, barraques i instal.lacions de fira
i) Activitats de caire promocional i comercial, o demostració i
venda de tot tipus d'article, per m2. o fracció i dia
- Quota mínima per tota la superfície i per dia

ANNEX IV
4,86
333.84

j) Instal.lació circs o teatres ambulants
Quota fixa/3 dies o fracció
En el moment de sol·licitud de la llicència, els titulars dels circs i teatres
ambulants hauran de dipositar una fiança en metàl·lic de3.005,06 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.
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- Mobiliari urbà malmès
k) Instal.lacions per exhibició de 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 front o fracció
Quota anual irreductible
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
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.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

194,48
168,91
86,29
41,70

179,46
155,25
81,21
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, cadascuna,
quota anual.
Caixers automàtics que permetin la retirada de fons, o altres
operacions, cadascun, quota anual
l5) Cabines telefòniques, m2/any

102,47
275,59
59,48

m) Indústries al carrer i activitats artístiques (fins 4m2. d'ocupació)
m.1) Indústries al carrer, quota anual irreductible
m.2) Fotògrafs, caricaturistes i altres artistes:
- Per dia o fracció, excepte Setmana Santa i de maig a 31 d'agost
- Pel període de Setmana Santa
- Per cada mes
- Per cada any
- Per cada m2. addicional per dia
- Per cada m2. addicional per mes
Els subjectes passius de les liquidacions resultants de l’aplicació de
l’apartat m.2 que es que es meritin en el període de l’1 de juny al 31
d’agost, podran fer-les efectives en dos terminis: 5 de juliol i 5 d’agost,
sempre i quan estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i
domiciliïn el seu pagament en un compte bancari
m.3) Estàtues, per dia o fracció (autorització quinzenal prorrogable)
m.4) Parades de venda de castanyes, per temporada (de l'1d'octubre
fins el 8 de desembre, i fins a 10 m2.
- Per cada m2. addicional, per dia
- Per cada m2. addicional, per mes

40,94
8,35
36,49
125,20
250,41
2,22
32,62

2,41
279,29
2,22
32,62

n) Instal.lacions a platges
n.1) Instal.lacions de quioscos. Per cada 15 m2 o fracció
n.2) Taquilles barques, una
n.3) Casetes gelats, una
n.4) Casetes dutxa, vestidor, una
n.5) Patins, un
n.6) Matalassos, gandules, una
n.7) Ombrel.les, una
n.8) Altres tipus d'instal·lacions no especificades als apartats anteriors
per cada metre quadrat o fracció
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o) Publicitat
o.1) 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.
o.1.1) Tanques publicitàries, per m2 o fracció a l'any, quota irreductible
Carrer o zona 1a.
Carrer o zona 2a.
Carrer o zona 3a.
Carrer o zona 4a.
o.1.2) Resta d'elements publicitaris, per unitat
- A l'any, quota irreductible
- Actes puntuals (termini de l'ocupació inferior al mes)
o.2) Repartiment propaganda o publicacions amb publicitat inserida

74,71
43,94
13,91
7,38

o.2.1) Repartiment propaganda no periódica, per promoció

66,07

o.2.2) Publicacions periòdiques amb contingut informatiu (premsa escrita,
amb inserció de publicitat comercial) a l'any
o.2.3) Publicacions periòdiques amb contingut únicament comercial, a l'any
o.3) Anuncis mitjançant cartells mòbils, megafonia o audiovisuals, amb
vehicle, per promoció
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.
o.4) Publicitat inserida en vehicles de tracció mecànica (taxis), per cada
promoció anunciada i any
o.5) Rodatge cinematogràfic i espots publicitaris, per dia
- fins a 250 m2. d'ocupació
- més de 250 m2., a més per m2. o fracció d'ocupació
o.6) Publicitat oral, per dia o fracció, quota irreductible

18,70
7,48

264,26
330,32
133,54

330,32
1.208,19
12,08
74,81

2. Quant a l’apartat f.1), quan per causes alienes al titular de la llicència d’ocupació no es pugui
efectuar l’aprofitament de la via pública durant l’horari normal de l’activitat, prèvia sol.licitud del
titular de l’activitat, la quota serà reduïda en funció de la menor ocupació, previ informe de
l’inspector de tributs municipal que constatarà exhaustivament aquest fet i procedirà a la seva
valoració, ponderant el menor temps d’ocupació amb la intensitat d’aquesta.
3. 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 euros, i de 601,06 euros la resta d’instal·lacions per
garantir els següents conceptes:
3.1 Neteja dels espais públics i vies públiques afectades per l’exercici de l’activitat i la publicitat
promocional.
3.2 Serveis o equipaments municipals afectats o alterats.
3.3 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.
3.4 Mobiliari urbà malmès.
En finalitzar l’ocupació, prèviament al retorn de la fiança, es liquidaran i ingressaran les quotes
que es meritin d’acord amb les ordenances fiscals corresponents, més els costos de la neteja si
s’escauen.
4. Les tarifes de l’apartat n) anterior corresponen únicament a la temporada d'estiu, compresa entre
el 1r. de juny i el 1r. d'octubre de cada any, i en cas d'una ocupació més prolongada satisfaran
quotes proporcionals al major temps d'ocupació.
5. Quan per a l’autorització de la utilització privativa o aprofitament especial s’utilitzin procediments
de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
6. Els titulars d’establiments o instal.lacions que col.loquin elements (taules, cadires, ombrel.les,
patins, etc.) en el domini marítim terrestre, hauran d’abonar a més a més de les taxes que recull
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aquesta ordenança, les exaccions o sancions que imposi la Demarcació de Costes, bé sigui
directament a l’esmentat organisme, o bé sigui, a través d’aquest Ajuntament.
Article 7è.- Acreditació.
1. La taxa meritarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial amb una finalitat
lucrativa, moment en què, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de
la llicència, si aquesta fou sol.licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol.licitud per gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta ordenança.
7. Quan es realitzi el fet imposable objecte de tributació, sense disposar de la preceptiva
llicència/autorització i sempre que sigui possible la seva concessió, l’import del deute tributari
generat, en concepte de majors costos de la tramitació administrativa de major complexitat segons
resulta de l’estudi de costos, serà el resultat de multiplicar la quota prevista en l’ordenança pel
factor 1,26, independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent.
Article 8è.- Període impositiu.
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial tingui una duració inferior a l’any, el període
impositiu coincidirà amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc
l’1 de gener de cada any i el període impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà
el previst en els apartats següents.
3. Quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial en el primer semestre, s’ingressarà en
concepte de taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en
el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si el cessament de l’aprofitament es produeix en el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota. Si el cessament es produeix en el segon semestre, no procedirà
devolució.
5. Quan no s’autoritzi l’ocupació o l’aprofitament de la via pública o per causes no imputables al
subjecte passiu, no s’efectués el gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Als efectes de l’aplicació de les tarifes establertes en l’article 6è. les vies públiques municipals
es classifiquen en quatre categories.
2. Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d’aquest Municipi
amb expressió de la categoria que correspon a cadascuna d’aquelles. Les vies públiques que
no figurin en la relació seran considerades dins del sector la que la tingui assignada més baixa.
3. Quan l’espai afectat per l’aprofitament o utilització quedí situat en la confluència de dos o més
vies públiques classificades de distinta categoria, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la
categoria superior.
4. Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels subjectes
passius, o entitats que hagin de tributar per una multiplicitat de fets imposables, amb la finalitat
de simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació.
5. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
6. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de la utilització privativa o l’aprofitament especial,
s’adjuntarà plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques d’aquest i es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
7. La notificació del deute tributari en els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial es
realitzarà a l’interessat, en el moment en que és presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a
la prestació del servei. No obstant, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta,
procedirà liquidació complementària.
8. En els supòsits de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials continuats que tenen
caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La
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taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró
corresponent.
9. En el supòsit d’ampliacions del període fixat per a la Festa Major s’aplicaran les tarifes recollides
a l’annex IV en l’apartat de “Festa Major.
10. S’entendrà que no tenen finalitat lucrativa les entitats i associacions inscrites així al Registre
General d’Entitats de l’Ajuntament. Altrament, s’acreditarà davant de la Intervenció el
compliment de la condició d’entitat sense finalitat de lucre. Aquest apartat no s’aplicarà a les
activitats lucratives pròpies de la Festa Major.
Article10è.- Infraccions i sancions
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 contingudes en l'Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
Disposició final
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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ANNEX IV

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

1. Atraccions mecàniques per adults
d'1 a 50 m

2
2

de 51 a 100 m .
de 101 a 200 m

Festa Major
Passeig de
Mar
Per m2 o
fracció
4,59

Altres dates

Altres llocs

Passeig de
Mar

Zona
esportiva

Altres
llocs

2,54

2,30

1,27

1,14

4,22

1,69

2,12

0,85

0,76

2

3,38

0,60

1,93

0,49

0,43

2

2,41

0,24

1,69

0,31

0,28

de 201 a 500 m .

2. Atraccions mecàniques infantils

Per m2 o
fracció

d'1 a 50 m2

4,59

2,79

2,30

1,39

1,25

de 51 a 100 m2.

4,22

1,93

2,12

0,97

0,88

de 101 a 200 m2

3,38

0,60

1,93

0,60

0,55

de 201 a 500 m2.

2,41

0,36

1,69

0,42

0,38

3. Atraccions no mecàniques adults o infantils
d'1 a 50 m2.
de 51 a 100 m2.

4. Parades d'habilitat

Per m2 o
fracció
3,62

2,41

1,82

1,21

1,08

2,41

0,97

1,21

0,49

0,43

3,81

Per m2 o
fracció

4.1.1. Adults automàtiques

15,71

8,46

7,85

4,22

4.1.2. Adults no automàtiques

10,88

5,44

5,44

2,71

2,45

4.2.1. Infantils automàtiques

10,88

7,24

5,44

3,62

3,27

4.2.2. Infantils no automàtiques
5. Alimentació
5.1 -En general
5.2 -Llamí- fruits secs, CREPERIES, GOFRES

8,46

4,84

4,22

2,41

2,17

Per m2 o
fracció
14,50

10,88

7,24

5,44

4,89

4,84

3,14

2,41

1,57

1,41

13,90

9,06

6,95

4,53

4,08

5.4 -Frankfurts-patatera

7,24

4,84

3,62

2,41

2,17

5.5. Gelats

7,24

4,84

3,62

2,41

2,17

5.3 -Xurreries

Ocupació amb taules, cadires i similars: s'aplicarà un coeficient
multiplicador de 0,01 sobre les tarifes
Per m2 o
6. Parades jocs d'atzar
fracció
6.1. No automàtiques

13,28

10,88

6,65

5,44

4,89

6.2. Automàtiques

16,91

14,50

8,46

7,24

6,52

7,24

7,24

7,24

7,24

7. Venda de Globus

Per parada
7,24

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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Ordenança FiscaI 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 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
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.
Article 3r.- Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les
quals, s’atorguin les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial i aquells que se’n
beneficiïn, sense haver-la sol.licitada.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres, tindran la condició de
substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que donin accés a les
esmentades entrades de vehicles que podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els
respectius beneficiaris.
Article 4t.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques i econòmiques a què es refereix l’article
35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva competència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran de forma subsidiària dels
deutes següents:
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data del cessament.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en la
Llei General Tributària.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
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CONCEPTE

QUOTES

ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES 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:
Quota mínima
1.2. Entrada a garatges comunitaris o garatges particulars amb accés comú a
Per cada porta d'accés, per a vehicle a l'any
A més, per plaça/any
Els guals particulars són exclusivament per a persones físiques i no s’han de
trobar afectes a cap activitat econòmica.
2.- Entrada a garatges d'explotació amb tarifació horària, per porta
principal/any
Per cada porta d'accés addicional/any

8,42
43,89
15,46
7,99

40,71
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
Supermercats
Tallers de cotxes i concessionaris
Benzineres
Establiments de menjar ràpid amb autoservei o autoneteja de

0,30
1,08
0,85
6,04
2,41

vehicles

- Coeficients correctors sobre les places/any d'hotels:
1 plaça d’aparcament o més per habitació
Entre 0,6 i 0,8 places d’aparcament per habitació
Entre 0,4 i 0,6 places d’aparcament per habitació
Entre 0,2 i 0,4 places d’aparcament per habitació
Menys de 0,2 places d’aparcament per habitació
- Coeficient corrector sobre les places/any de càmpings:
* Quota mínima/any a aplicar sobre el número de places/any en tots els supòsits
anteriors

0,61
0,72
0,91
1,03
1,21
0,61
120,82

Les entrades comunes que beneficiïn a varis subjectes passius tributaran per
una quota mínima per subjecte passiu/any
1,10

- Coeficient corrector altres activitats
4.- Entrada a locals industrials i comercials amb zona d'aparcament no
destinada a clients
Euros per metre lineal o fracció i any
Quota mínima/any

12,63
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
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Reserva d’espai fins a 4 hores diàries.
- d’1 a 5 m. lineals. Per cada m. lineal (quota anual)
- de 5,01 m. lineals fins a 100 m. lineals. Per cada m. lineal (quota anual)
Reserva d’espai a partir de 4 hores diàries
Serà el resultat de sumar:
Quota resultant fins a 4 hores diàries de reserva + (Excés d’hores* metres lineals
totals de reserva + 0,57 €)
Amb una quota mínima anual de
6,- Reserva d'espais per hotels, agències de viatges, etc
Quotes anyals irreductibles:
Per cada vehicle fins a 6 places
De 7 a 9 places
De més de 9 places

10,49
8,14

0,57
52,42

105,21
153,74
210,49

7,- Reserva d'espais per estacionament auto-taxis
Vehicle fins a 6 places
De 7 a 9 places
De més de 9 places

68,80
104,22
134,81

8,- Reserva d'espais per parades autobús, llevat els de titularitat municipal,
cadascuna/any
9.- Reserva d'espais a la via pública per a ambulàncies i altres,
cadascun/any
10.- Reserva d'espais per sortides d'emergència en locals d'oci i/o esbarjo,
cadascuna/any

440,98
68,80
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
Quota mínima

20,97
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
Per cada m2. o fracció al trimestre, quota irreductible
Quota mínima a l’any
Quota mínima al trimestre

44,10
11,02
440,98
110,24

13.- Gual d’obra
Per cada metre lineal o fracció a l’any
Quota mínima

120,82
362,46
9,87

14.- Placa gual

93,59
15.- Placa reserva d’espai
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

Article 7è.- Acreditació.
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1. La taxa meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment en què, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si aquesta fou sol.licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, abans d’inicar 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 aqueta 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 nmanifest la inspecció tributària i commportarà la sanció tributària per infracció greu.
Article 8è.- Període impositiu.
1. Quan l’aprofitament especial tingui una duració inferior a l’any, el període impositiu coincidirà
amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc
l’1 de gener de cada any i el període impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà
el previst en els apartats següents:
- Quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial en el primer semestre, s’ingressarà en
concepte de taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en
el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
- Si el cessament de l’aprofitament es produeix en el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota. Si el cessament es produeix en el segon semestre, no procedirà
devolució.
Article 9è.- Normes de gestió i recaptació.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol.liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de
l’aprofitament, es declararan les característiques d’aquest i es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
3. La notificació del deute tributari en els supòsits d’aprofitament especial es realitzarà a
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació
del servei. No obstant, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, procedirà
liquidació complementària.
4. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol.licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col.lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró corresponent.
Normes de gestió per les reserves d’espai per càrrega i descàrrega de material de construcció, en
hores d’activitat
5. La reserva d’espai per càrrega i descàrrega de material de construcció en hores d’activitat i, en
els casos en que sigui necessari, la sol.licitud del doble gual implica els següents passos a
seguir:
a) Sol.licitud expressa, amb indicació de les característiques de la reserva necessària, que es
presentarà a les dependències de la Policia Local.
b) Recollida de la llicència, de la placa i de l’autoliquidació de les taxes corresponents, a les
dependències de l’Àrea d’Hisenda, amb els següents condicionats previs:
- L’espai autoritzat s’haurà de senyalitzar mitjançant el pintat a la calçada d'una línia en
ziga-zaga, amb pintura de color groc, arrambada a la vorada de la vorera (d'acord amb la
norma 8.2-IC del 4 d'agost de 1987). L’Ajuntament encarregarà els treballs a l'empresa
concessionària del servei de senyalització viària, amb càrrec al titular de la llicència segons
preus regulats a l’ordenança núm. 340.06.
- Col.locació de la placa reglamentària amb indicació de l’horari autoritzat per les càrregues i
les descàrregues. Els treballs de senyalització vertical seran duts a terme per l’empresa
concessionària del servei de senyalització viària.
- En cap dels casos estarà autoritzada la col.locació de tanques a la via pública per delimitar
aquesta reserva i impedir, així, la utilització del sòl públic per part de terceres persones.
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- En cas de ser necessària l’autorització de doble gual, les dimensions d’aquest seran, com
a mínim, superiors a les de la zona autoritzada per càrrega i descàrrega per facilitar els
desplaçaments dels vehicles que circulin per la via pública. Aquest desplaçament haurà
d’estar convenientment senyalitzat segons indicacions de la Policia Local.
- Una vegada finalitzada la reserva d’espai caldrà comunicar la baixa a les dependències de
la Policia Local i adjuntar la placa corresponent. El titular de la llicència procedirà a la neteja
de restes de pintura a la via pública amb pintura negra, excepte en casos de seguretat i/o
estètica en que s’hagin de realitzar els treballs amb màquina graelladora. La neteja s’haurà
d’efectuar en el termini, màxim, d’una setmana a comptar a partir de la fi de l’aprofitament.
En cas d’incompliment s’executarà la fiança dipositada en la sol·licitud de la llicència per
ocupar la via pública.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança general de
gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
Disposició final
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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Ordenança Fiscal núm. 313.06
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3.u) del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el
que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es
produeix quan s’estacionen vehicles de tracció mecànica dins de les zones de les vies
públiques municipals a l’efecte determinades per la Junta de govern Local.
2. Als efectes d’exigibilitat d’aquesta taxa, s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un
vehicle per un període que excedeixi de dos minuts, sempre que no vingui motivada per
imperatius de circulació.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques, en
les zones reservades a l’efecte.
Article 4t.- 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 5è.- Beneficis fiscals.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Quota tributària.
CONCEPTE

QUOTES

1. Tarifa A (zonificació i horaris s/. 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 s/. 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
6,15
dins l’horari regulat):
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
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- Estades de fins a 120 minuts (per cada hora o fracció):
- Estades superiors a 120 minuts i fins a la finalització de l’horari regulat del dia
(per cada dia o fracció):
ANUL.LACIÓ DE DENÚNCIES

0,50
3,05
6,15

c) Aparcament gratuït:
Les persones físiques que estiguin empadronades a Blanes, o las 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

ANUL·LACIÓ DE DENÚNCIES

6,15

Article 7è.- Acreditació.
La taxa s’acreditarà quan s’efectuï l’estacionament en les zones de vies públiques reservades a
l’efecte i es pagarà en el moment de proveir-se del corresponent tiquet d’estacionament a través de
les maquines expenedores situades a la via pública.
Els tiquets d’estacionament s’hauran d’exhibir en lloc ben visible del parabrises davanter.
Article 8è.- Període impositiu.
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no podrà excedir de 2 hores
en la zona Mercat i Centre.
Article 9è.- Gestió.
La Junta de Govern Local, podrà formalitzar contractes de serveis amb empreses especialitzades
per gestionar les zones d’estacionament limitat de la població.
Aquestes empreses quedaran autoritzades, entre d’altres, a efectuar les següents gestions:
- Manteniment de les zones reservades a l’estacionament.
- Adopció de les mesures oportunes per la correcta expedició de tiquets acreditatius del
pagament de les taxes
- Controlar el compliment de les obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els
seus vehicles i, en conseqüència, denunciar les infraccions comeses contra la present
ordenança.
- Gestionar i recaptar, per compte de l’Ajuntament en període voluntari, les quotes que
corresponguin sota la direcció de la Tresoreria Municipal.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
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 contingudes en l'Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General Tributària i demés
disposicions d'aplicació.
Disposició final
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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Ordenança Fiscal núm. 313.07

REGULADORA DE LA TAXA PER 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.
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases del règim local i per l’article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial
Decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el
Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de
producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els
establiments de comerç a la menuda, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4. l) i m) del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis de registre, d’inspecció i prevenció
sanitària relatius a establiments alimentaris i espais públics, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa:
Les autoritzacions, anotacions o registres administratius i les activitats de control sanitari en matèria
de protecció de la salut, efectuat sobre indústries, establiments, serveis, productes i altres activitats
relacionades, en l’àmbit alimentari.
En concret, la prestació fet a per l’Ajuntament dels serveis següents:
a)
b)
c)
d)

Control sanitari oficial
Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució.
Comprovació de dades.
Tramitació administrativa.

Aquests serveis es presten per acomplir els actes o activitats següents:
•

L’autorització sanitària per al funcionament d’indústries, d‘establiments, serveis o
instal.lacions alimentàries i també la revalidació periòdica de l’autorització i les seves
ulteriors modificacions per reforma, ampliació trasllat o canvi de titular entre d’altres.

•

Les actuacions de control sanitari sobre les indústries, els establiments, els serveis, els
laboratoris, les instal·lacions i els productes alimentaris.

•

Les anotacions o qualsevol acte d’inscripció en els registres oficials que disposi l’Ajuntament
relatius a la sanitat ambiental, la seguretat alimentària i, en general, a l’àmbit de la protecció
de la salut.

•

L’expedició dels certificats sanitaris corresponents a les activitats de control sanitari i als
esmentats registres, anotacions i autoritzacions.

Article 3n. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que fonamenti la inspecció
i/o control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la taxa aquí regulada.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la
designació a l’Ajuntament.

Article 4r. Acreditament
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La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament
en el moment que la persona interessada faci la sol·licitud de la prestació del servei.
Article 5è. Quota
L’import de la quota pels serveis de tramitació d’actuacions administratives obligades per la
normativa vigent és:
CONCEPTES

QUOTES

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
a.2. Sense que comporti l'activitat de control sanitari definida
anteriorment
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:
b.2. Sense que comporti l'activitat de control sanitari definida
anteriorment

138,94
79,74

69,26
10,05

c. Certificats sanitaris oficials dimanants d'arxius i registres de
l'Ajuntament, 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'acreditació o l'anotació registral i independents d'aquests

66,45

Article 6è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels tributs i altres ingressos locals de dret
públic.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1
de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 340.00
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA
ESPECIAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix preus públics per la
prestació de serveis i realització d’activitats de vigilància especial i teleassistència dels establiments
i habitatges que ho sol.licitin, especificació continguda en les tarifes regulades en l’article 4rt.
d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es 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.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda en
l’apartat següent, per a cadascun dels distints serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
CONCEPTES
1.- Prestació servei de vigilància especial, per hora o fracció

QUOTES
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 manteniment 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, de 29/07/2008,
pel desenvolupament del programa de teleassistència).

4,40

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en
que es presti el servei o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article anterior
i s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el moment de presentació de la sol.licitud.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1
de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 340.01
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS RELACIONATS AMB
L’EDUCACIÓ DE LA INFÀNCIA
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel 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’educació de la infància,
especificades en les tarifes regulades en l’article 4rt. d’aquesta Ordenança.
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.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda a
l’apartat següent, per cadascun dels distints serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent i tindrà vigència per les matriculacions del curs
2012-2013:
CONCEPTES
- 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 manjador habitual / dia
- Servei de menjador esporàdic /dia
- Material escolar per trimestre
NOTA: Pendent d’elaborar manual de bonificacions, ajuts, beques...

QUOTES
72,00
125,00
30,00
3,00
6,00
6,50
20,00

S’entén per habitual un mínim del 75 % dels dies del mes en que estigui obert el servei de
menjador, o que es quedi un mínim de 3 dies a la setmana però sempre els mateixos dies, i
esporàdic la resta (exceptuant el període d’adaptació).
Aquestes tarifes quedaran modificades per acord de la Junta de Govern Local en el supòsit de
variació en els horaris vigents.
3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en
què es presti el servei o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior i
s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el moment de presentació de la sol.licitud.
Article 5è.- Bonificacions
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.

Disposició final
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Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió estraordinària 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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Ordenança núm. 340.02
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i, de conformitat amb el previst als
articles 15 a 19, 20.s) i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com amb el que determina el Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aquest
Ajuntament estableix el preu públic pels serveis de recollida, tractament i eliminació de residus
comercials, així com el subministrament i neteja de contenidors d’ús exclusiu i l’ocupació de la via
pública amb aquests, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei de recollida, transport i gestió
per part de l’Ajuntament o el concessionari municipal, dels residus generats per l'activitat pròpia
del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels
residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals.
2. Per residu municipal i residu comercial als efectes de la present ordenança, s'estarà a les
definicions contingudes al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus.
3. La recepció del servei té caràcter voluntari en ser susceptible de ser prestat pel sector privat
prèviament autoritzat per a la prestació del servei en els termes previstos a la normativa vigent
en matèria de residus, de recollida, conducció, transport, abocament i eliminació de residus
comercials homologats per la Generalitat i, si s’escau, per l’Ajuntament de Blanes.
Article 3r.- Obligats al pagament
1. Són obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, tant públiques com
privades, les herències jacents, comunitats de bens i demés entitats mancades de personalitat
jurídica, que, com a titulars de les activitats generadores de residus comercials o industrials
assimilables als municipals, utilitzen o ocupen els locals, establiments, oficines i serveis situats
en llocs on es presti el servei.
2. A l’efecte d’aquesta ordenança, es consideren locals on s’exerceix l’activitat les edificacions,
construccions i instal·lacions, així com les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes, o no al
públic que s’utilitzin per qualsevol activitat empresarial o professional en els mateixos termes
que l’impost d’activitats econòmiques.
3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de l’habitatge,
allotjament o local on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir les
quotes satisfetes sobre els usuaris beneficiaris del servei, tal com disposa l’article 23.2.a) del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Article 4t.- Supòsits de no subjecció.
No estan subjectes al pagament del preu públic:
1.- Els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables que acreditin
que les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un gestor autoritzat per la Agència
de Residus de Catalunya i homologat, si s’escau, per l'Ajuntament de Blanes.
A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables
als municipals, vindran obligats a:
a) Acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un o més gestors autoritzats, la
recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent.
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b) Presentar una relació on constin els diferents tipus de residus generats, les quantitats de cada
una de les fraccions i els lliuraments efectuats als respectius gestors autoritzats. Aquestes dades
s’han de justificar documentalment.
Cas que no es porti a terme l’acreditament i la declaració esmentats en la forma i terminis previstos a
la present ordenança, , l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests
residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i
eliminació establerts per la Corporació, i, per tant, tindrà la condició d’obligat al pagament del preu
públic aquí regulat. No obstant això, restaran subjectes aquells contribuents que només acreditin la
recollida per gestor autoritzar d'una part dels residus generats, en la part de la fracció no recollida
pel gestor autoritzat.
2.- Els titulars d'activitats generadores de residus industrials en aquella fracció no assimilable a
residu municipal.
Article 5è.- Unitats tributàries
Tenen la consideració d’unitats tributàries cadascuna de les activitats empresarials, professionals o
artístiques, que constin donades d’alta al Cens tributari d’activitats econòmiques, estiguin o no en local
determinat, i que siguin productores de deixalles.
Article 6è.- Responsables.
1. Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General de Gestió.
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 7è.- Quota tributària.
1. La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa per unitat de local d’acord amb la naturalesa
de cada activitat econòmica i que són les que figuren en el quadre de tarifes Annex a
l’ordenança.
2. Les quotes fixades aniran gravades amb l’Impost sobre el Valor Afegit.
CONCEPTES
A) Hotels, aparthotels, etc, amb servei de menjador, per plaça i any
B) Hotels, aparthotels, etc.sense servei de menjador, per plaça i any
C) Càmpings, per plaça i any
D) Empresa Nylstar, quota anyal
D.1. Prestació del servei 7 dies setmanals
D.1.1. Amb una mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes
D.1.2. Amb una mitjana de 15 contenidors
D.2. Prestació del servei 5 dies setmanals
D.2.1. Amb una mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes
D.2.2. Amb una mitjana de 15 contenidors
E) 1.Cinema Multisales amb restauració, quota anual per c/sala
E) 2.Sales de festa, bingos, cinema tradicional, discoteques
atraccions, quota anual
F) Venda tradicional, productes alimentació i begudes, quota anual
G) Entitats bancàries i caixes d'estalvi, quota anual
H) Cafeteries tradicionals, bars, tavernes, quota anual:
<50 m2.
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
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19,07
14,51
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71.671,04
58.676,88
53.666,72
43.673,29
1.491,91
944,83
162,29
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573,65
586,84
600,02
613,23
626,41
639,60
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351-400
401-450
451-500
501-550
>551 m2.
I) Establiments de prestació de servei de menjar ràpid, quota anual
J) Restaurants tradicionals, quota anual
<50 m2.
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
>650 m2.
K) Alimentació i complements:
Autoserveis, supermercats i superserveis, quota anual
<50 m2.
51-75
76-100
101-125
126-150
151-200
201-250
251-350
351-450
451-550
551-650
651-750
751-1500
1501-2500
>2500 m2.
L) Alimentació: Indústries i comerç a l'engròs, quota anual
<100 m2.
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1.001-1.100
1.101-1.200
1.201-1.300
1.301-1.400
1.401-1.500
1.501-1.600
1.601-1.700
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

652,78
665,98
679,16
692,36
705,54
1.675,36
978,50
995,64
1.012,78
1.029,93
1.047,07
1.064,21
1.081,33
1.09850
1.115,66
1.132,80
1.149,97
1.167,10
1.184,22
1.201,49

162,29
199,55
239,11
278,68
318,25
399,11
480,08
809,77
1.018,00
1.226,24
1.446,04
1.654,28
2.602,87
4.743,03
9.254,67
162,29
291,87
423,76
555,62
688,31
821,34
954,39
1.087,42
1.220,47
1,352,35
1.485,38
1.617,25
1.752,59
1.885,64
2.018,66
2.151,70
2.406,22
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1.701-1.800
1.801-1.900
1.901-2.000
2.001-2.100
2.101-2.200
2.201-2.300
>2.300 m2.
M) Professionals
N) Venda-reparació de vehicles, embarcacions, subministraments
industrials, quota anual
<100 m2.
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1.001-1.100
1.101-1.200
1.201-1.300
1.301-1.400
1.401-1.500
1.501-1.600
1.601-1.700
1.701-1.800
1.801-1.900
1.901-2.000
2.001-2.100
2.101-2.200
2.201-2.300
2.301-2.400
2.401-2.500
2.501-2.600
2.601-2.700
2.701-2.800
>2.800 m2.
O) Indústries en general, incloses depuradores d'aigües residuals,
quota anual
<50 m2.
50-75
76-100
101-125
126-150
151-250
251-350
351-450
451-550
551-750
751-1000
1001-1500
>1500 m2.
P) Instal.lacions esportives privades, quota anual
<400 m2.
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2.614,45
2.782,19
2.926,79
3.071,39
3.216,00
3.366,39
3.516,78
163,84

202,41
238,31
277,65
318,13
357,47
396,81
437,29
477,77
517,11
556,44
595,76
636,28
676,75
716,08
756,58
795,90
836,40
875,74
915,06
955,54
994,87
1.034,20
1.074,69
1.114.02
1.154,52
1.195,00
1.245,86
1.285,97
2.006,60

163,84
179,31
200,14
212,54
239,46
319,28
403,10
483,34
563,61
724,14
924,81
1.326,12
1.727,45
165,49
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401-550
551-700
701-850
851-1.000
1.001-1150
1.151-1.300
1.301-1.450
1.451-1.600
>1.601
Q) Altres activitats no previstes als apartats anteriors, quota anual
R) Contenidors d'ús exclusiu
Pel subministrament, quota inicial i per cada reposició
Per neteja i manteniment, quota anual per cada contenidor amb IVA
inclòs
La quota per l'ocupació de la via pública amb contenidors d'ús
exclusiu es liquidarà segons l’artícle 6è punt 2 epígraf 16 de
l’Ordenança fiscal 313.02.
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
Revenedors
b) Llocs no fixos:
Productors
Revenedors
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
1r i 4t trimestre natural
Revenedors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
b) Llocs no fixos:
Productors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
Revenedors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
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
- Altres emplaçaments
b) Llocs no fixos
A aquestes tarifes, caldrà incrementar l'IVA corresponent

198,59
234,34
271,84
309,90
347,09
381,79
412,34
437,09
454,57
163,84
516,94
137,84

30,90
106,66
24,93
66,80

51,84
36,39
157,50
106,66

24,92
11,96
66,80
31,90

15,87
13,82
3,08

3. Quan en un mateix local existeixi un sol titular que desenvolupi diverses activitats la quota a
satisfer serà la més alta d’aquestes.
4. Quan en un mateix local concorrin varis titulars sense superfície diferenciada per obra de tipus
permanent, la quota a satisfer serà la més alta de les activitats desenvolupades.
5. Si la superfície es diferenciada s'aplicarà la quota per a cada titular de l'activitat.
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6. Quan un habitatge sigui compartit amb activitats industrials, comercials o professionals, la quota a
satisfer serà la d'aquestes.
7. Les activitats de serveis d’acampada tributaran pel nombre de places existents i quedaran
englobades en aquesta tarifa les que corresponguin a la resta d’activitats complementàries que
es prestin, sempre que compleixen les següents condicions:
a) Que la/les activitat/s es desenvolupin dins el perímetre del càmping.
b) Que siguin utilitzades únicament i exclusivament pels clients registrats en el càmping.
c) Que hi hagi identitat entre el titular de l’explotació del càmping i el titular de la resta
d’activitats.
Si no es donen aquestes tres condicions de forma simultània, cadascuna de les activitats
tributaran segons la tarifa que els correspongui.
8. La quota corresponent a les activitats de bar i menjador prestades en centres d’ensenyament
finançats íntegrament amb fons públics quedarà englobada en la quota per l’activitat
d’ensenyament, encara que les activitats siguin prestades en règim de concessió.
Article 8è - Acreditació
1. El preu públic s’acredita i neix l’obligació de pagament des del moment en què estigui establert i
en funcionament el servei municipal de recollida comercial i industrial en els carrers o lloc on
estiguin ubicats els locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
2. Establert i en funcionament l’esmentat servei, les quotes es meritaran el primer dia del període
impositiu que coincidirà, amb caràcter general, amb l’any natural excepte en els casos d’inici o
cessament en l’ús del servei, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents.
3. Quan l’ús del servei s’iniciï en el primer quadrimestre de l’any, s’ingressarà en concepte de taxa
corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l’inici en l’ús del servei té lloc en el segon
quadrimestre de l’exercici es liquidaran les dues terceres parts de la quota i si l’inici té lloc en
l’últim quadrimestre es liquidarà una tercera part de la quota anual.
4. Si es produeix cessament en l’ús del servei en el primer quadrimestre de l’exercici procedirà
l’anul·lació o devolució parcial de les dues terceres parts de la quota íntegra. Si el cessament es
produeix en el segon quadrimestre de l’exercici procedirà l’anul·lació o devolució d’una tercera
part de la quota i si aquest té lloc l’últim quadrimestre de l’any, la quota és merita íntegra.
5. Les variacions d’ordre físic i/o jurídic produïdes en un quadrimestre tindran vigència en el
quadrimestre següent, llevat dels supòsits d’alta de nous locals.
Article 9è.- Normes de gestió.
1. L’autoliquidació del preu públic, l’ingrés de l’import resultant i, en els casos d’inici de l’activitat,
l’acreditació del servei amb operador privat autoritzat, en el cas de les activitats econòmiques,
haurà d’efectuar-se dins els següents terminis:
a) Activitats innòcues: En el moment de la presentació de la sol·licitud d’obertura o de la
comunicació prèvia.
b) Activitats que requereixen Llicència Ambiental, Permís Municipal Ambiental o
Autorització Ambiental: Dins dels deu dies hàbils anteriors a l’inici de l’activitat.
2. Els titulars d’activitats, integrats al padró fiscal a 31/12/2007, que no acreditin la contractació del
servei amb un operador privat autoritzat abans del 31 de maig de l’exercici corresponent,
seguiran figurant com a subjectes passius del preu públic pel servei municipal de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries comercials exigible en aquella data i romandran integrats
al padró fiscal, tenint efecte les sol·licituds posteriors a aquesta data en el quadrimestre
següent.
3. Amb la declaració de residus es procedirà a calcular la tarifa d’acord amb les normes previstes
en aquesta ordenança i s’emetrà la liquidació corresponents als mesos que restin per a la
finalització de l’exercici, inclòs el corresponent al dia en que es produeix l’alta.
4. Per els exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció o de
variació del servei, el preu serà liquidat per l’Ajuntament i el cobrament s’efectuarà en el període
que aquest determini.
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5. Quan es conegui, bé d’ofici, bé per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades
que figuren al padró de la taxa, es portaran a terme en aquest les modificacions corresponents,
que tindran efecte en el següent exercici.
6. El cobrament de les quotes s’efectuarà tal i com es detalla seguidament:
- Locals amb activitats
econòmiques amb pagament domiciliat ............... rebut bimestral
- Locals amb activitats econòmiques sense
pagament domiciliat .............................................. rebut anual
- Nous locals comercials ......................................... autoliquidació de la quota
proporcional als quadrimestres naturals
Article 10è - Reduccions al preu públic
a) Les activitats de temporada sotmeses a llicència d'ocupació d'espais de domini públic
s'aplicarà la tarifa resultant de la seva activitat, amb una reducció corresponent al percentatge
que representi el percentatge entre els dies d'ocupació autoritzats i els 365 dies naturals.
b) Reduccions per recollida de fraccions residuals per empreses privades homologades:
Les tarifes de servei podran ésser objecte de reduccions, sempre i quan els locals o
establiments acreditin gestionar per si mateixos, la recollida selectiva de les fraccions
residuals que generen mitjançant gestors homologats per l'Agencia Catalana de Residus de
Catalunya, i, si s’escau, l'Ajuntament de Blanes.
La reducció consistirà en una reducció de la tarifa corresponent a aquella fracció de residus
de la que n'acreditin la seva gestió particular.
c) En cas de que no es declarin els residus produïts, quan un subjecte passiu realitzi, en un
mateix local, activitats incloses en grups diferents, s’aplicarà la tarifa corresponent a l’activitat
inclosa en el grup superior i per la superfície total del local. Si les activitats estan incloses dins
del mateix grup s’aplicarà la tarifa corresponent a la superfície resultant de la suma del metres
quadrats ocupats per cadascuna.
Article 11è - Infraccions i sancions
A fi de comprovar el volum de residus comercials i assimilables efectivament produïts per cada
activitat, l'Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les
activitats que consideri necessaris, que serviran com a prova per a l'estimació de la producció
mitjana anual i la determinació de la tarifa corresponent.
Pel que respecta a les infraccions i sancions que, en relació al preu públic regulat en aquesta
Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals, Llei General Tributària i demés disposicions
d'aplicació.
Disposició final
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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Ordenança número 340.03
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI
Article 1r - Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix els preus públics,
per a la prestació del servei d’atenció a domicili (SAD) d’usuaris inclosos en el programa de la Llei
de la Dependència, que es regulen a l’article 4t d’aquesta Ordenança.
Article 2n - Concepte
El preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que satisfaran els usuaris que voluntàriament sol·licitin el servei regulat 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 - Quantia
1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança seran fixats en la tarifa continguda
a l’apartat següent, per cadascun dels diferents serveis.
2. Les tarifes d’aquests preus públics són les següents:
CONCEPTE

QUOTES

- Servei d’atenció a domicili amb desplaçament inclòs – quota
ordinària, per hora (IVA inclòs)

15,81

3. L’obligació del pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança neix des del moment
en què es prestin o realitzin els serveis del punt anterior i s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el
moment de la presentació de la sol·licitud.
Article 5è - Bonificacions
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Disposició final
L’Ordenança s’ha aprovat provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària
celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i ha esdevingut definitivament aprovada el dia 29 de
desembre de 2008. Aquesta regirà a partir del dia 1 de gener de 2009 i es mantindrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 340.04
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE L’ALCALDIA
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix preu públic per la prestació
de serveis de celebració de matrimoni, especificat en les tarifes regulades a l’article 4rt. d’aquesta
Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
El preu regulat en aquesta Ordenança constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfarà pels usuaris que voluntàriament sol.licitin alguna de les activitats regulades en aquesta
Ordenança.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones que
sol.licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis a què es refereix l’article 1r.
Article 4t.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda en
l’apartat següent:
CONCEPTE
- Celebració de matrimoni en espais municipals habilitats
- Celebració de matrimoni al Convent o a altres espais no
municipals

QUOTES
240,77
632,20

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en
què es presti el servei o es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article
anterior i s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el moment de presentació de la sol.licitud.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1
de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 340.05
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ELIMINACIÓ I/O RESTITUCIÓ D’ARBRAT
PÚBLIC
Article 1er.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix preus públics pels serveis
de retirada, trasllat i/o trasplantament de l’arbrat o altres plantacions a causa de la seva eliminació
per obres diverses, especificats en les tarifes regulades a l’article 4rt. d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol.licitin alguna de les activitats regulades
en aquesta Ordenança.
Article 3r.- Subjecte passiu.
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 4rt.- Quantia.
1. Els serveis tècnics valoraran segons la situació de cada cas quin o quins conceptes objecte de
liquidació s’han d’aplicar.
2. Els conceptes a considerar, amb les seves tarifes corresponents, són els següents:
CONCEPTE

QUOTES

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
4. A més a més, tapar un escosell 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’escosell prefabricades, ni feines de jardineria)

116,44
487,44

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix quan es presenti la
sol.licitud per la prestació dels serveis abans esmentats o, en cas de no realitzar-se aquesta, quan
siguin de necessària realització, prèvia obtenció de la corresponent llicència urbanística regulada a
l’Ordenança Fiscal núm. 312.00.
Article 5è.- Normes de gestió.
1. Serà preceptiva la prèvia sol.licitud de llicència.
2. L’ingrés del preu/s públic/s s’exigeix en règim d’autoliquidació.
3. Els subjectes passius practicaran l’autoliquidació d’aquest/s preu/s públic/s i ingressaran la
quota resultant, en el termini de cinc dies a comptar del següent a la notificació de la llicència.
4. La reposició de paviments anirà a càrrec del titular de la llicència per eliminació d’arbrat, tant si
l’element sostret es planta en el lloc originari com si s’ha de plantar en una altra banda.
5. La reposició de paviments a la via pública és competència municipal exclusiva i només es
realitzarà per l’empresa d’economia mixta Aigües de Blanes, SA, encarregada de la prestació
del servei, de conformitat amb els acords plenaris de 26/01/98, 29/03/99 i 27/09/99, pels quals
s’aproven el ‘’ Reglament per a la prestació del servei de reposició, reconstrucció i manteniment
dels paviments vials destruïts a conseqüència d’actuacions en el domini públic (BOP 25/4/1998)
‘’ i l’Ordenança municipal reguladora de la indemnització per la destrucció o deteriorament de
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paviments, vials i voreres del domini públic local, conseqüència de la seva utilització privativa o
aprofitament especial (BOP 2/3/2000).
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1
de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 340.06
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER TREBALLS D’ADAPTACIÓ I PINTURA DE
GUALS I ZONA ADJACENT I COL·LOCACIÓ DE PILONES A LA CALÇADA O
VORERES
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que queda disposat a l’article 127 amb relació a 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 realització de treballs d’adaptació i pintura de guals
i zona adjacent, especificat en les tarifes regulades a l’article 4rt. d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
El preu regulat en aquesta Ordenança constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfarà pels usuaris que voluntàriament sol.licitin alguna de les activitats regulades en aquesta
Ordenança.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones que
sol.licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis a què es refereix l’article 1r.
Article 4t.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda en
l’apartat següent:
CONCEPTES
1.- Treballs modificació vorera (tall, acabament i afinat) per m.

QUOTES
87,20

2.- Senyalització horitzontal, per ml
2.1. Guals
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml

49,92
74,88
112,32
166,87

2.2. Zig-Zag càrrega i descàrrega
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml

73,58
110,37
165,54
248,32

2.3. Graelles / Contragual
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml

74,87
112,31
168,47
252,72

54,22
3. Neteja pintura senyalització horitzontal, per hora o fracció
* 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
Senyalització horitzontal
56,15
Cimentar pal i col.locació de senyals
59,46
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5. Col·locació o retirada de pilones o objecte a la calçada i/o vorera

180,00

2. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en
què es presti el servei o es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article
anterior i s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el moment d’atorgament de la llicència.
Disposició final
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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Ordenança núm. 341.00
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PER TERCERS DE LES
SALES, DEPENDÈNCIES I ESPAIS MUNICIPALS
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel 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’ús de les diferents sales i
dependències municipals amb caràcter privat, especificades en les tarifes regulades a l’article 4rt.
d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es 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.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda a
l’apartat següent, per a cadascun dels distints serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
CONCEPTES
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.
- Altres horaris
1.2. Utilització de les sales d'assaig, fins a 6 hores setmanals per
grup, quota mensual irreductible
a) Grups locals
b) Grups d'altres poblacions
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 fracció
* Es pot satisfer amb obra, la qual es comptabilitzarà pel seu preu
4. Centre MORRALLA
- Planta baixa
4.1. Concerts i altres activitats (per dia o sessió)
Empreses
Entitats, activitats amb entrada i/o barra
4.2. Assajos, exclusivament per a entitats o grups organitzats
Escenari
Escenari més equip de só
- Aules del primer pis, exclusivament per a entitats o grups
orgnitzats
Sala polivalent (cada 2h o fracció)
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34,01

11,65
69,89

581,91

300,00
120,00
20,00
35,00
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Sala musical/audiovisual (cada 2h o fracció)
Per gravar o projectar, sense finalitats lucratives
Per gravar o projectar, amb finaliats lucratives
Sala d’expressió corporal (cada 2h o fracció)
Sense finalitats lucratives
5. Arrendament del Teatre de Blanes per part de l'empresa
arrendatària, segons l'estipulat en contracte
6. Espais públics autoritzats per a la pràctica de tir amb armes de
foc
Per persona i sessió

15,00
35,00
12,00

12,38

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en
què es presti el servei o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article anterior
i s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el moment de presentació de la sol.licitud.
9

L'alcalde-president podrà autoritzar, si ho considera convenient, el cobrament del preu públic
amb obres exposades, que seran activades pel seu preu d’adquisició.

9

En cas que l'Alcaldia-Presidència fes ús de la prerrogativa a què fa referència l'apartat
anterior, es retornarà el total ingressat.

Article 5è.- Bonificacions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Article 6è.- Exempcions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Disposició final
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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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
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.
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.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)
C. de la Fe, 7-9
- 17300 BLANES (Girona)

Tel. 972 37.93.00 – www.blanes.net/tributs
Tel. 972 35 72 51 - www.selvatributs.cat

232

Ordenances Fiscals 2012

AJUNTAMENT DE BLANES

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 municipals,
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.
Article 5è.- Quota tributària.
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda a
l’apartat següent, per a cadascun dels distints serveis o activitats.
Ajuts. Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Bonificacions. Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Subvencions. Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals
1. Tarifes:
CONCEPTES

QUOTES

1) Utilització de les instal.lacions esportives municipals, en
cursets organitzats per l’Àrea d'Esports, quotes irreductibles:
a) Gimnàstica 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
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- Matrícula
- Quota mensual
d) Grup polisportiu i escola d'atletisme
- Matrícula
- Quota mensual
e) Gimnàtica suau/relaxació
- Matrícula
- Quota mensual
f) Altres activitats amb monitor propi
- Matrícula
- Quota mensual

9,01
9,63
9,01
9,63
9,01
16,36
9,01
18,03
En funció del
cost

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 (2 dies per setmana )
- Matrícula
- Quota mensual
c) Escola Natació (1 dia per setmana)
- Matrícula
- Quota mensual
d) Altres activitats amb monitor propi
- Matrícula
- Quota mensual
e) Altres activitats amb personal extern

9,01
18,03
9,01
43,20
9,01
24,23
9,01
18,03
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

f) Curs de natació per a nadons (curs trimestral)
- Matrícula
- Quota (1 dia per setmana)

9,01
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 (1 hora/dia/mes)
- Matrícula
- Quota mensual
h) Natació matinal (adults) (1 hora/dia/mes)
- Matrícula
- Quota mensual

9,01
33,47

9,01
18,03
En funció del
i) Sortides d’esquí
cost
En el casos en què una persona es vulgui donar de baixa en les activitas 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 Populat Nit de Sant Bonós
2,50
k) Travessi Populat 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
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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. Pavelló 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 f utbol-7 de gespa
48,41
h) Camp de futbol-7 de gespa 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 indispendable per a la seva utilització que l’usuari disposi d’una pòlissa
d’assegurança de Responsabilitat Civil i una assegutrança d’accidents
l) Altres sales de Juntes
3,74
m) Sala Fòrum
4,98
n) Pavelló verd ciutat esportiva
158,05
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·lació 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 Municipal 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 en
l’article 3) en concepte d’ús de les pistes, camps esportius municipals, llaguts i sales de
juntes.
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5. Altres
a) Per entrades puntuals (2-3 persones) a les instal.lacions
especificades en els apartats 3 i 4 anteriors, 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 la instal.lació temporal 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 natural
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 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
esportives
a) S’aplicarà el preu que consti a la factura
7) CD (reportatge fotogràfic):
Preu per unitat

5,27

46,59

10,65

5,33

2,92
7,24
142,00
85,00
50,00
25,00
3,50
3,00

5.531,38
1.394,32
2.788,64
4.182,95
1.598,23
1.496,28
En funció del
cost

3,16

Disposició final
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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Ordenança núm. 341.03
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LA PISCINA TERAPÈUTICA JORDI
KEMMER, DEL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL VENTIJOL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix preu públic per l’ús de la
piscina Jordi Kemmer, del Centre d’educació especial Ventijol, especificat en les tarifes regulades a
l’article 4rt. d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
El preu regulat en aquesta Ordenança constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfarà pels usuaris que voluntàriament sol.licitin alguna de les activitats regulades en aquesta
Ordenança.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones que
sol.licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis a què es refereix l’article 1r.
Article 4t.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda en
l’apartat següent:
CONCEPTES
Ús de la piscina terapèutica Jordi Kemmer del Centre d’Educació
Especial Ventijol, per persona i hora

QUOTES
2,81

2. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en
què es presti el servei o es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article
anterior i s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el moment de presentació de la sol.licitud.
Article 5è.- Bonificacions.
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1
de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 341.04
PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE
BLANES
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que preveu l’article 127 en relació amb el 41, ambdós de del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de l’article 33
de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, aquest Ajuntament estableix els preus públics
per la utilització de la deixalleria municipal de Blanes per dipositar de forma selectiva els residus
municipals domiciliaris, comercials i assimilables, redactada d’acord amb el disposat en l’article 44 i
següents del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals esmentada.
Article 2.- Concepte.
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que se satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol.licitin la prestació del servei de la
deixalleria municipal.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques residents als municipi de Blanes, que
utilitzin la deixalleria per abocar residus.
Article 4è.- Normes de gestió.
1. L’obligació de pagament d’aquest preu públic neix quan:
a) Les persones físiques residents al municipi de Blanes (usuaris particulars), utilitzin el servei de
la deixalleria municipal en quantitats de residus superiors a les senyalades a l’article 5
d’aquesta Ordenança, i que per tant no es consideren domèstiques.
b) Els titulars d’activitats de comerç, oficines, tallers, petites indústries o serveis amb llicència
d’activitats econòmiques situats en el municipi de Blanes (usuaris no-particulars), utilitzin el
servei de la deixalleria i sempre i quan no sobrepassin els límits de freqüència recollits a
l’article 5 d’aquesta ordenança i el tipus de residus que aportin sigui l’admès per la deixalleria.
Es considera que quan la quantitat produïda de residus sigui superior a aquests límits o els
residus produïts siguin d’origen industrial, ha de ser el propi productor qui els gestioni.
2. Els subjectes passius presentaran l’autoliquidació d’aquests preus públics en el moment d’utilitzar
el servei i ingressaran la quota resultant, en el termini màxim de cinc dies a comptar des d’aquesta
data.
Article 5è.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda a
l’apartat següent, per a cadascun dels diferents tipus de material abocat, freqüència en l’abocament
i tipus de persona que utilitza el servei.
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No-particulars i particulars que
superin el màxim
TIPUS DE RESIDU

PREU PÚBLIC

LIMITACIÓ
FREQÜÈNCIA

Particulars
QUANTITAT MÀXIMA A
ABOCAR NO
SUBJECTA A PREU
PÚBLIC

Runa
Voluminosos i rebuig

47,83€/Tn
124,54€/Tn

10 tn/mes
1,5 tn/mes

1,5 tn/trimestre
0,6 tn/mes

Esporga (restes vegetals)
Porexpan
Fustes (mobles, conglomerats,
etc.)
Plàstics (caixes i film industrial)
Paper i cartró
Residus especials
Pneumàtics sense llanta

102,10€/Tn
5,41€/m3

1,5 tn/mes
30 m3/mes

0,3 tn/mes
10 m3/mes

120,54€/Tn
0,00€/Tn
0,00€/Tn
0,00€/Tn
0,00€/Tn

1,5
0,3
1
0,5
10

tn/mes
tn/mes
tn/mes
tn/mes
ut/trimestre

0,6
0,3
1
0,3
4

tn/mes
tn/mes
tn/mes
tn/mes
ut/semestre
ut/semestre

Pneumàtics amb llanta
RAEE - residus d’aparell elèctrics
i electrònics no industrials

2,73€/ut

10 ut/trimestre

4

0,00€/Tn

15

ut/mes

Fluorescents
Olis minerals i lubricants

0,00€/Kg
0,00€/Kg

15 ut/mes
5 kg/mes (25
fluorescents)
30 l/mes

10
20

ut./mes
l/mes

10 l/mes

20

l/mes

0,15€/Kg
0,15€/Kg
0,15€/Kg
0,15€/Kg
0,15€/Kg

30 l/mes
30 kg/mes
30 kg/mes
30 kg/mes
30kg/mes

10
10
10
20
10

l/mes
kg/mes
kg/mes
kg/mes
kg/mes

0,15€/Kg

30kg/mes

10

kg/mes

Olis vegetals
Olis minerals, olis lubricants i olis
vegetals no recuperables
Bases i àcids
Dissolvents líquids
Sòlids i pastosos
Aerosols buits i plens
Envasos i embalatges que hagin
contingut residus especials

0€/kg

Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2009 i han esdevingut
definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2009. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener
de 2010 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 341.05
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE CASALS MUNICIPALS.
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix els preus públics per
assistència als Casals Municipals, especificats en les tarifes regulades en l’article 4rt. d’aquesta
Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol.licitin alguna de les activitats regulades
en aquesta Ordenança.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Estan 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.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en les tarifes contingudes a
l’apartat següent:
CONCEPTES

QUOTES

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

Proposta a
treballar i aprovar
per JGL

3. Servei de menjador del casal esportiu (*)
a) Quota mensual irreductible/persona
- Mes de juliol
- Mes d’agost
b) Quota eventual irreductible/dia/persona

218,11
189,66
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 el cas que sigui necessari qualsevol tipus de modificació, a’aplicarà l’establert a l’article 38 de
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació del tributs i altres ingressos locals de dret
públic.
2. Aquests preus públics poden ser establerts o modificats d’acord amb el que estableix l’ordenança
general de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs i altres ingressos locals de preus públics.
3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en
què es presti el servei o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article anterior. No
obstant això, s’exigirà el pagament de la quota abans de l’inici del servei mitjançant ingrés en
compte corrent.
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Article 5è.- Bonificacions
Les establertes a l’annex de l’Ordenança General reguladora dels beneficis fiscals.
Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu
de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança 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
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1
de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
El 28 de maig de 2009, la Junta de Govern Local va establir nous preus públics pel servei de
menjador del casal esportiu, amb dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda de l’11
de juny de 2009. Aquests regiran a partir del dia 26 de juny de 2009 i es mantindran vigents fins a la
seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 341.06
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’ÚS SOCIAL DELS
CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I DELS CENTRES
MUNICIPALS
Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix preus públics per a l’ús
social dels Centres Públics d’Educació Infantil i Primària i dels centres municipals, d’acord amb el
que estableix el Reglament d’ús aprovat pel Plenari Municipal, especificat en les tarifes regulades en
l’article 4t d’aquesta Ordenança.
Article 2.- Concepte
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin l’ús regulat en aquesta
Ordenança.
Article 3.- Obligats al pagament
Queden obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones
físiques o jurídiques que sol·licitin l’ús dels espais regulats en aquesta Ordenança, d’acord amb el
que estableix el Reglament d’ús social dels edificis i instal·lacions dels Centres Públics d’Educació
Infantil i Primària i dels centres municipals.
Article 4.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà fixada en la tarifa continguda a
l’apartat següent, per a cadascun dels distints serveis o activitats.
D’acord amb els articles 1 i 4 del Reglament d’ús social dels edificis escolars i la disponibilitat
horària dels espais, la seva utilització es podrà fer com segueix:
1. Des de l’acabament de l’horari lectiu de cada centre, de 17 a 22 h. de dilluns a divendres i
de 9 a 22 hores els dissabtes i festius, llevat dels períodes en que els centres escolars realitzin
la jornada intensiva.
2.

En altres horaris no lectius i en els període de vacances escolars.

2. Quantia:
CONCEPTES

QUOTES

1. Pistes poliesporives /patis
- Amb enllumenat
Per hora o fracció
Per dia
- Sense enllumenat
Per hora o fracció
Per dia
2. Sales polivalents / gimnàs / menjador
Per hora o fracció
Per dia
3. Altres espais (aules, cuina, laboratori, biblioteca, aules
especialitzades i altres dependències)
Per hora o fracció
Per dia
4. Serveis complementaris (per hora o fracció)
- Neteja
- Guarda seguretat
- Moviment mobiliari
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5. Biblioteca
Per la perdua de documents
Revistes
Llibres (consulta, manuals o diccionaris)
Llibres (nove·les i llibres de ficció)
Llibres de formació
CD/DVD/CD-Roms/àudio llibres

AJUNTAMENT DE BLANES

5,00
50,00
20,00
35,00
20,00

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en
que es presti el servei i s’exigirà autoliquidació de la quota en el moment de presentació de la
sol·licitud.
Disposició final
Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió
extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2011 i ha esdevingut definitivament aprovada el
dia 22 de desembre de 2011. Aquesta regirà a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 341.07
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DELS CAMPUS ESPORTIUS
MUNICIPALS
Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix preus públics per a l’ús dels
Campus Esportius, rovat pel Plenari Municipal, especificat en les tarifes regulades en l’article 4t
d’aquesta Ordenança.
Article 2.- Concepte
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats regulades
en aquesta Ordenança.
Article 3.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones físiques
o jurídiques que sol·licitin l’ús dels Campus Esportius regulats en aquesta Ordenança.
Article 4.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà fixada en la tarifa continguda a
l’apartat següent, per a cadascuna de les activitats.
2. Quantia:
CONCEPTES

QUOTES

1. Campus Esportius Municipals
-Per setmana i persona
-Durant la setmana de la Festa Major de Blanes

63,22
53,74

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en
que es presti el servei i s’exigirà autoliquidació de la quota en el moment de presentació de la
sol·licitud.
Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària
celebrada el dia 25 d’octubre de 2010 i ha esdevingut definitivament aprovada el dia 20 de
desembre de 2010. Aquesta regirà a partir de l’1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança núm. 342.00
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DEL TEATRE
MUNICIPAL DE BLANES
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix preu públic per la utilització
del Teatre de Blanes, especificat en les tarifes regulades a l’article 4rt. d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Concepte.
El preu regulat en aquesta Ordenança constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfarà pels usuaris que voluntàriament sol.licitin alguna de les activitats regulades en aquesta
Ordenança.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats a
favor de les quals s’acordi l’arrendament o qualsevol altra forma de cessió d’ús del teatre de Blanes
o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va efectuar sense l’autorització corresponent.
Article 4rt.- Quantia.
Preus públics aplicables quan l’Ajuntament ofereix directament les instal.lacions (en altre cas
s’aplicaran les tarifes establertes per l’empresa concessionària)
CONCEPTES

QUOTES

1. Per empresa comercial
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada

1.870,27
1.246,85

2. Per entitat local
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
c. De 18h a 22h + 1h. Un vespre

899,24
593,50
299,25

3. Entitat no lucrativa
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
c. De 18h a 22h + 1h. Un vespre

997,48
660,83
336,65

Aquestes tarifes inclouen el lloguer d’espai, l’assistència d’un tècnic i responsable de sala, consum i
neteja.
Article 5è.- Normes de gestió i recaptació.
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa del teatre de Blanes regulada en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent amb indicació de
les dates i horari d’utilització que es preveu.
2. Les quantitats a ingressar d’acord amb les tarifes s’exigiran en règim d’autoliquidació per a cada
utilització sol·licitada o realitzada.
3. Quan per causa de la utilització del teatre de Blanes regulada en aquesta ordenança es
produïssin desperfectes, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic resultant,
s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció i/o reparació dels
desperfectes ocasionats.
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4. Les tarifes d’aquest preu públic no contenen l’Impost sobre el valor afegit, el qual serà aplicat, si
escau, d’acord amb el que s’estableix en la normativa d’aplicació d’aquest impost vigent en
cada moment.
Article 6è.- Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment en
què se sol·liciti l’autorització corresponent per a la utilització del teatre de Blanes o des que
aquesta es realitzi, si es va procedir sense autorització.
Disposició final
Les modificacions introduïdes en aquesta ordenança han estat aprovades provisionalment per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2008 i han
esdevingut definitivament aprovades el dia 29 de desembre de 2008. Aquestes regiran a partir de l’1
de gener de 2009 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
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CLASSIFICACIÓ DELS CARRERS DE LA VILA ALS EFECTES DE L'APLICACIÓ
DELS IMPOSTOS I TAXES

Nom

Categoria

Abat Escarré
Abat Oliva
Afores (Disseminats)
Agata
Agudes, Les
Albéniz, Isaac
Alberes, des de Provença fins a Av. Estació
Alberes, resta
Alcover, Joan
Alemany i Borras, Josep
Alhambra
Almadrava
Almeria
Alt
Alzina
Ametista
Ametller
Ample
Ancora
Andalusia
Andorra
Andrés Estellés, Vicens
Aneto
Antic Hospital St. Jaume, Plaça
Antiga, de l'inici al Carrerany
Antiga, del Carrerany al final
Antiga, Travessia de l'
Aragó
Arboç
Arcelós, Jaume
Ardales
Argentina, Plaça
Aribau, Carles
Astúries
Astúries, Travessia d'
Aurora
Badajoz, Plaça
Badia de Blanes
Baguer
Baix Ebre
Balmes, Jaume
Barcelona
Bassegoda

4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
2ª (Segona)
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
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Nom

Categoria

Bedós, Mª Teresa
Béjar
Bellaire
Bellaire, Passatge
Benejam, Joan
Bergantí
Bertrana, Prudenci
Besós
Bitàcora (Centre Comercial Sant Francesc)
Bosc
Brisa, de la plaça
Bru i Centrich, parc
Brunet, Xavier
Burcet, Joan
Ca La Guidó
Càceres, Plaça
Cadí
Cadis
Cala Bona
Cala Fosca
Cala Sa Tuna
Cala Sant Francesc, accés a
Cala, de la (Centre Comercial S Francesc)
Camadasa, entre Pau Casals i Unió
Camadasa, resta
Camí de la Vinya d’en Tirons
Camí de Ronda
Campings, dels plaça
Can Illes
Canigó, des de Provença fins a Av. Estació
Canigó, resta
Cap de Creus
Caravel·la
Carbonilla, de la
Cargol de Mar
Carner, Josep
Carolina
Carrasco i Formiguera, Manuel
Carrerany
Casals, Pau, Passeig de
Casals, Pau, Travessia de
Castanyer
Castelao, Alfons
Català, Víctor
Catalunya Avinguda
Catalunya, Passeig
Catalunya, Plaça.
Cedre
Cerdanya, Plaça

3ª (Tercera)
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
2ª (Segona)
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera)
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
2ª (Segona).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
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Nom

Categoria

Cervantes, Miguel de
Clavé, Anselm
Colom, Cristòfol, de l'inici a carrer Vila de París
Colom, Cristòfol, del carrer Vila de Paris fins al final
Comorera, Joan
Companys, Lluís
Contoliu
Contoliu, Travessia del
Corall
Corders
Cortils i Vieta, Passeig de
Costa Brava
Costa Brava, Carretera d'accés
Costa i Llovera, Miquel
Creu Coberta
Dalí, Salvador
Dalí, Salvador, Passatge
Darío, Rubén
Darrera l'Església, Passatge
Diamant
Dies Feiners, Pl.
Dintre, Passeig de
Dorda, Francesc
Duero
Ebre
Eivissa, de l'inici a Menorca
Eivissa, de Menorca al final
Empordà
Ermita, de l'
Escala dels Padrets
Escales de l'Aigua
Escales del Palau
Escorxador, plaça
Església, Plaça de l'
Església, Travessia de l'
Espanya, Plaça d'
Espardenyers
Esperança, de l'inici al c. Roig i Raventós
Esperança, del c/. Roig i Raventós al final
Esperança, Passatge
Espronceda
Estació Av.
Estrella del Mar, Plaça de l'
Eucaliptus
Europa, Av.
Extremadura
Fabra, Nil
Fabra, Pompeu
Faig

4ª (Quarta).
2ª (Segona).
1ª (Primera)
3ª (Tercera)
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
2ª (Segona).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
1ª (Primera).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
4ª (Tercera).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
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Nom

Categoria

Falques, Ses
Farigola
Faust, Carles, Passeig
Fe
Ferrer, Jaume
Ferrer, Jaume, Passatge de
Filadors
Fluvià
Folguera, Francesc
Folguera, Francesc, Passatge
Font
Formentera
Forn
Forn de la Calç
Forn de la Calç, Travessia
Fornaca
Forquet, Joan
Fortuny, Marià
Fragata
Francolí
Freser
Garbí
García Lorca, Federico
Garraf
Garrotxa
Gatell, Arnau .
Gaudí, Antoni
Gaudí, Antoni, Travessia
Gavarres, Les, des de Provença fins a Av. Estació.
Gavarres, Les, resta
Geriàtric, Passatge del .
Germandat
Gibert
Ginesta
Giralda
Gira-sol
Girbau, tram entre Roig Jalpí fins al final
Girbau, tram entre Pau Casals i Roig Jalpí
Girona
Gironès
Goya
Greco, El
Guadalquivir
Guadiana
Guilleries,
Guimerà, Angel
Hoquei Patí Blanes, C.
Horitzó, Pl.
Horta d'en Creus

1ª (Primera)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
2ª (Segona).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
2ª (Segona)
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
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Nom

Categoria

Hospital
Hospital, Passatge de l'
Huelva
Iglesias, Ignacio
Illes Balears
Illes Canàries
Illes Formigues
Illes Medes
Irla, Josep
Jaén
Jardí
Jaume I, Avinguda
Jaume I, Travessia
Joan Carles I,
Joan Carles I, travessia
L’Anoia
La Muga
La Plantera
Llarg
Lledoner
Lledoner, Passatger de
Lleida
Llevant
Llibertat
Llimona, Josep
Llimona, Josep, Passatge de.
Llobregat
Llorens, Sebastià
Lloro
Lluch, Ernest
Llull, Ramon.
Lope de Vega
Luxemburg
Machado, Antonio
Macià, Francesc
Màlaga
Malgrat, Carretera de, del C. Rubén Dario al final
Malgrat, Carretera de, de l'inici al C. Rubén Dario
Mallorca
Maragall, Joan
Maragda
March, Ausias
Maresme
Margarida
Marialluïsa
Marialluïsa, Travessia de .
Marina, Passeig de La
Martí i Pol, Miquel, plaça
Mas Borinot

2ª (Segona).
2ª (Segona)
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera)
4ª (Quarta)
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
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Nom

Categoria

Mas Borell, Passatge
Mas Carolet
Mas Carolet, Passatge de
Mas Cateura, Travessia de
Mas Cremat, Pl.
Mas Enlaire, de l'Avda. de La Pau al final
Mas Enlaire, de l'inici a l'Avda. de La Pau
Mas Florit
Mas Guelo
Mas Marot, del C. Sebastià Llorens al C. València
Mas Marot, resta
Mas Marot, Travessia de
Mas Marull
Mas Massonet
Mas Moixa, Plaça de
Mas Palou
Mas Terrats
Mas Torrents
Mas Torrents, Passatge de
Mas Trui
Mas Vaixeller, des de Ses Falques fins a Ctra. Accés Costa Brava
Mas Vaixeller, resta
Mas Vaixeller, Travessia de
Matagalls
Maurí i Serra, Josep
Medellín, Plaça
Mediterrani, Av.
Melilla
Méndez Núñez
Méndez Núñez, Travessia
Menorca, de l'inici al c/. Mediterrani
Menorca, del c/. Mediterrani al final
Mercaders
Mercat, del
Mercè
Mérida, Plaça
Mesquita de Còrdova
Mestral
Mestrança, passatge de la
Mestrança, Passeig de La
Mestres i Rovira, Josep, Plaça
Migdia
Migjorn
Millet, Lluís
Mina
Mina Cristal·lina, de la, plaça
Miño
Mir, Joaquim
Mirador de la Cala.

4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
2ª (Segona).
2ª (Segona)
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
1ª (Primera).
3ª (Tercera)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
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Nom

Categoria

Mirador de S'Auguer
Miramar
Miró, Joan
Molina, C.
Molina, Plaça de La
Mollet, de l'inici al carrer Llarg
Mollet, del carrer Llarg al final
Mónaco.
Montblanc
Mont-Ferrant
Montjuïc
Montllor, Ovidi
Montnegre, Passatge
Montroig
Montseny
Montserrat
Monturiol, Narcís
Morera, Enric
Mossèn Joan Quer, Plaça
Mossèn Manresa, de la Plaça d'Espanya al final
Mossèn Manresa, de l'inici a Plaça d'Espanya
Muntaner, Ramon
Muralla, La .
Neruda, Pablo
Nervión
Noguera
Nostra Senyora del Vilar, Plaça
Nou
Núria, Plaça
Nylstar
Olivers, Els
Om.
Onyar
Onze de setembre, passatge.
Onze de Setembre, Plaça .
Or, entre Pau Casals i Roig Jalpí
Or, resta
Països Catalans, Plaça dels
Palau i Verdera, Antoni
Papus, Camí dels
Paradís
Pare Claret
Pare Manyanet
Pare Puig
Parlament de Catalunya, del, Avda.
Pau, Avda. de La
Pau, passatge Av. de la
Pavos, Avda dels
Pedraforca

3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona)
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
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Nom

Categoria

Pedrera, La
Pedrera, Travessia de La.
Penedès, El .
Perla
Petit de Raval
Petit de Raval, Travessia del
Petxina
Pi
Pi, passatge del
Picasso, Pablo
Pinya de Rosa
Pirineus
Pius XII, Plaça de.
Placeta, La
Planells, Angel
Plantera, La.
Poble Sahraui, del Pl.
Poblet, Josep Mª.
Pollancre
Ponent
Ponent, Travessia de
Pons i Girbau, Josep
Port, Esplanada del
Porta Nova, entre Pau Casals i Roig Jalpí
Porta Nova: resta
Pou Calderer
Pou Nou
Prat de la Riva, Enric
Primer de maig
Priorat, El
Provença
Puig i Llensa, Pere
Puig, Bonaventura
Puigmal
Puigneulós
Puigsacalm
Quatre Vents, parc
Quillat, Plaça del.
Racó Blau
Racó d'en Portes
Raval, de la Pl. Mn J. Quer al final
Raval, de l'inici al carrer Ample
Raval, del Ample a la Pl. Mn J. Quer
Raval, Travessia del.
Riera Alta
Ripollès
Robí
Roca del Viver
Rocacorba

4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
1ª (Primera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
1ª (Primera)
4ª (Quarta).
3a (Tercera).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
1ª (Primera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
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Nom

Categoria

Rodoreda, Mercè
Roig i Jalpí
Roig i Raventós
Roig, Montserrat, Pl.
Romaní
Romero de Torres, Julio
Romero de Torres, Julio, Passatge de
Rosella
Roser
Rosselló.
Roure, Pere
Roure, Pere, Passatge de
Rovira i Virgili.
Rusinyol, Santiago
Ruyra i Oms, Joaquim, Passatge de
Ruyra i Oms, Joaquim, Rb.
S’Abanell, Passeig de
S'Abanell
Safa
Sàfir
Sagrada Família, Plaça de la
Salut, C., de l'inici a Trv. Salut
Salut, de Trv. Salut al final
Salut, Travessia
Salvat Papasseit, Joan
Sant Andreu de La Palomera
Sant Antoni, C. de Rb. J. Ruyra al final
Sant Antoni, C., de l'inici a Rb. J. Ruyra
Sant Bertomeu
Sant Bonòs
Sant Damià
Sant Daniel
Sant Eloi
Sant Fèlix
Sant Francesc, Camí de
Sant Gaietà
Sant Genís
Sant Ignaci de Loiola
Sant Jaume
Sant Jaume, Passatge de
Sant Joan
Sant Joan, Camí de
Sant Josep
Sant Josep de la Muntanya
Sant Marià
Sant Maximià
Sant Miquel
Sant Narcís
Sant Pau

2ª (Segona).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
2ª (Segona)
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
1ª (Primera).
1ª (Primera).
1ª (Primera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
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Nom

Categoria

Sant Pere de Roda
Sant Pere del Bosc
Sant Pere del Bosc, Camí
Sant Pere del Bosc, Travessia
Sant Pere Màrtir
Sant Pere Pescador
Sant Pere Pescador, Travessia
Sant Ramon
Sant Vicenç Ferrer
Santa Anna, entre Pau Casals i Roig Jalpí
Santa Anna: resta
Santa Bàrbara
Santa Bàrbara, Camí de l'Ermita
Santa Bàrbara, Passeig
Santa Bàrbara, Travessia
Santa Cecilia, de l'inici al C. Jaume Puig
Santa Cecilia: del C. Jaume Puig al final
Santa Cristina, Camí de
Santa Isabel de Portugal
Santa Maria
S'Auguer
S'Auguer, Travessia de
Segarra, Josep Mª de
Segre
Segura
Segura, Passatge
Selva, La
Senda del Molí
Serrallarga
Sol
Sol Ixent
Soldevila, Ferran
Solidaritat Pl.
Sunyol i Garriga, Josep
Surera
Tajo
Tapers
Tapioles, de l'inici al C. Theolongo Bacchio
Tapioles, del C. Theolongo Bacchio al final
Tarradellas, Josep
Tarragona, de l'inici al C. Barcelona
Tarragona, del C. Barcelona al final
Ter
Teules Negres
Theolongo Bacchio: del C. Ample al C. Bellaire.
Theolongo Bacchio: del C. Bellaire al final
Tordera
Tordera, Carretera de del C. Mas Florit fins Av. Europa
Tordera, Carretera de, de l'inici al C. Mas Florit

4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
2ª (Segona)
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
1ª (Primera).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
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Categoria

Torrent de Ses Vernes
Tramuntana.
Treumal
Trueta, Josep
Túria
Unió
València
Vall d'Aran
Valldolig
Valls
Vaticà
Vayreda, Joaquim
Vayreda, Joaquim
Veïnat de Mas Ferrer
Vela
Velázquez
Veler
Vent del Nord
Ventura, Pep.
Verdaguer, Jacint
Verge Maria, Plaça de la
Verge Maria: - de l'inici al C. T. Bacchio
Verge Maria: del C. T. Bacchio al final
Vescomtes de Cabrera
Vidal i Barraquer
Vieta i Burcet, Josep, Plaça de
Vila de Lloret, del C. Mont-Ferrant fins al final
Vila de Lloret, des del principi fins al C. Mont-Ferrant
Vila de Lloret, Passatge de la
Vila de Lloret, Travessia de la
Vila de Madrid
Vila de Madrid, Travessia de la
Vila de Paris
Vilar
Vilar Petit
Vilaret, Agustí, Pl.
Violeta
Vives, Amadeu
Xaloc
Xon Ferrer, parc
Xon Martí, parc
Xúquer, Passatge
Xúquer.

4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
3ª (Tercera).
2ª (Segona).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
2ª (Segona).
3ª (Tercera).
1ª (Primera).
2ª (Segona).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta)
3ª (Tercera).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
1ª (Primera).
1ª (Primera).
1ª (Primera).
3ª (Tercera).
3ª (Tercera).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta).
4ª (Quarta)
4ª (Quarta).

Platges.
Badia de Blanes
S'Abanell
Sant Francesc, Cala o Cala Bona
Treumal
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PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS
Tarifes
autoritzades
1. - TRANSPORT URBÀ ORDINARI (línies 1, 2, 5,7, 8 i 9)
- Bitllet senzill linies 2,5,7,8 i 9
- Abonament urbà de 10 viatges -recàrrega- Abonament urbà inicial de 34 viatges
- Nou abonament urbà T10/60 ó 30 inicila 34 viatges amb fiança 2 eur
- Nou abonament T10/60 dies –recàrrega- Nou abonament T10/30 dies –recàrrega- Nou bitllet urbà Linia 1 anar i tornar (fins hospital) (1)

0,95
------------------27,50
8,00
7,50
1,50

2. - TRANSPORT URBÀ ESPECIAL
2.1.- ESTACIÓ FERROCARRIL (línia 4)
- Bitllet ordinari
- Abonament especial 10 viatges -recàrrega- Abonament inicial estació 28 viatges (amb fiança)
- Nou abonament urbà T10/60 ó 30 inicial 34 viatges amb fiança 2 eur
- Nou abonamentT10/60 dies
- Nou abonament T10/30 dies
2.4.- CARRILET
- Bitllet ordinari
- Bitllet anar i tornar
- Abonament especial de 5 viatges (2)
2.5.- CARRILET SANT JOAN (anar i tornar)
2.6- BLANES CENTRE-CALA SANT FRANCESC (anar i tornar)
3. - JUBILATS: abonament anual ordinari (3)
- JUBILATS abonament anual bonificat
- Recàrrega de 100 viatges abonament ordinari
- Recàrrega de 100 viatges abonament bonificat
4. - CARNET JOVE
Compra inicial 62 viatges amb 2 euros de fiança
Recàrrega (60 viatges)
Recàrrega (10 viatges)
5. - TARJA-TMES (Ordinari urbà)
TARJA 60/30 (nova)

1,25
----------------27,50
8,00
7,50
2,40
4,80
3,15
4,60
3,00
28,00
7,00
10,00
3,00
34,50
31,40
5,25
--------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 linia 6 per reduir el
frau (anar a Lloret amb bitllet urbà).
(2) Per residents a la zona del moll segons condicons 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 bonificaió 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 tingui ingeressos anyals superiors
28,00
als del salari mínim interprofessional, per nucli familiar.
(b) euros anuals, en el supòsit que una persona tingui ingressos anyals
7,00
inferiors als del salarí mínim interprofessional, per nucli familiar
(c) Gratuïtat en aquells supòsits de manca d’ingressos i de necessitat social,
preiv informe dels Serveis Socials Municipals i acord de la Junta de Govern
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Local, podran gaudir de la gratuïtat
Nota comú: Totes les tarifes inclouen l'I.V.A.
Vigència.
Les modificacions introduïdes han estat aprovades 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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ESTACIONAMENT DE VEHICLES A L’APARCAMENT SUBTERRANI DEL
PASSEIG CORTILS I VIETA

1. Tarifa per minut, sense increment respecte de 2011
2. Tarifes abonaments mensuals:
Abonament complert (24 hores)
Abonament diürn
Abonament nocturn
Abonament de motos

Tarifes
autoritzades
IVA inclòs
18%
0,04670
144,43
120,40
60,17
23,95

Aquestes tarifes estan autoritzades durant el període de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2012 i
tenen l’IVA inclòs.
Vigència.

Les modificacions introduïdes han estat aprovades 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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TEATRE MUNICIPAL DE BLANES
Les propostes de taquillatge i preus d'utilització del teatre municipal de Blanes (actualment
concessió de servei públic) seran aprovades per la Junta de Govern Local
Vigència.
Les modificacions introduïdes han estat aprovades per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària
celebrada el 29 de desembre de 2008 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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