ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D´ACTIVITATS MUNICIPALS.
Article 1 - Fonament Legal
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l´article 106
en relació al 4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i els articles 6.1 i 8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 15 al 27 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de aquestes taxes, la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local, i en particular:
1. Realització d’activitats jurídic administratives de competència local.
3. Pels serveis del cementiri municipal.
4. Pel servei de recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus sòlids
urbans.
5. Pel servei de conservació i reparació de la xarxa de clavagueram.
7. Per prestació de serveis d’ordre urbanístic
8. Pels serveis de llar d´infants
Article 3.- Supòsits de no subjecció i exempcions
a) Les Entitats Locals no podran exigir taxes pels serveis següents:
b) Abastament d’aigües en fonts públiques.
c) Enllumenat de vies públiques.
d) Vigilància pública en general.
e) Protecció civil.
f) Neteja de la via pública.
g) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria
Article 4.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques
i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35,4 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats
locals que prestin o realitzin les entitats locals, de conformitat amb algú dels
supòsits previstos en l’article 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2.- Tindran 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 dels esmentats immobles,
els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
b) En les taxes establertes pel atorgament de llicències urbanístiques previstes
en la normativa sobre el sòl i l’ordenació urbana, els constructors i
contractistes d’obres.

Article 5.- Meritació
1. Les taxes es meritaran segons la naturalesa del seu fet imposable, quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització de l’activitat. En cas de règim d’autoliquidació,
la meritació es produirà en el moment en que es presenti la sol·licitud que iniciï
l’actuació o l’expedient, el qual no es realitzarà sense que s’hagi fet efectiu el
pagament corresponent.
2. Quan la naturalesa material de la taxa comporti la meritació periòdica de la mateixa,
aquesta tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, llevat dels casos en que l’Ordenança Fiscal específica prevegi el prorrateig
de la quota, en els termes que s’estableixin. Es consideren taxes de meritació
periòdica:
a) Servei recollida, transport i tractament d’escombraries.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o desenvolupi procedirà la devolució de l’import
corresponent.
Article 6.- Règim d’autoliquidació
Amb caràcter general, s’exigiran les taxes per la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local en el moment de prestar-se o realitzar-se, en règim
d’autoliquidació.
Article 7.- Quota
1. L’Ajuntament determinarà l’import de les taxes per la prestació d’un servei o la
realització d’una activitat de competència local prenent en consideració els costes
directes i indirectes, incloent els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat,
i en el seu cas, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament
raonable del servei o activitat sotmès al pagament de la taxa.
2. En general, i de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior, l’import de les
taxes per a la prestació d’un servei o la realització d’una activitat no podran excedir,
en el seu conjunt del cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en
el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.
3. Les quotes aplicables a cadascun dels supòsits continguts a l’article 2 d’aquesta
Ordenança seran les que consten al annexes següents.
Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança aprovada per el Ple en sessió celebrada el 29 de desembre de 2008,
deroga i substitueix l’anterior vigent fins el 31/12/2008; tindrà efectes des del dia 01 de
gener de 2009 i continuarà vigent entretant no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Edictes d´exposició púbica:
Tipus d’edicte
Exposició aprovació inicial
Exposició aprovació definitiva
ANNEX 1

Nº. de B.O.P.
213
250

Data del B.O.P.
05/11/2008
31/12/2008

TAXA PER A REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURIDIC ADMINISTRATIVES DE
COMPETÈNCIA LOCAL

Article 1.- FET IMPOSABLE
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídic-administratives de competència
local desenvolupades amb motiu de la tramitació a instància de part de tota mena de documents,
certificats, i similars que expedeixi o que intervingui l’administració o les autoritats municipals.
2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma particular el subjecte
passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ell mateix, per raó que les seves
actuacions o omissions obliguin a l’Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud expressa de
l’interessat.
Article 2.- NO SUBJECCIÓ
No estaran subjectes les activitats jurídic - administratives derivades de la tramitació de documents i
expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, ni les consultes tributàries, els expedients
de devolució d’ingressos indeguts, ni la resolució dels recursos administratius.
Article 3.- BASE IMPOSABLE
El cost real o previsible de l’activitat jurídic - administrativa, considerada en la seva globalitat,
constituirà, com a límit màxim, la base imposable.
Article 4.- QUOTA
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que constitueixin el fet
imposable seran les següents:
COMPULSA DE DOCUMENTS:
-

Tarifes:

Per foli compulsat davant i darrera:

1,00

CERTIFICATS:
-

Certificat de documents o de dades, excepte certificats de dades
individualitzades del padró d´habitants
FOTOCÒPIES:

6,90

-

Per unitat A-4:

0,10

-

Per unitat A-3:

0,15

Estan exemptes de la taxa les associacions d´interès municipal
FOTOCÒPIES BIBLIOTECA:
-

Per unitat A-4 (davant i darrera):

0,10

-

Per unitat A-3 (davant i darrera):

0,20

IMPRESSIÓ ORDINADOR BIBLIOTECA:
-

Pàgina en blanc i negre:

0,10

-

Pàgina en color:

0,20

-

Full doble cara:

0,10

ELABORACIO D´INFORMES DEL
MUNICIPAL
- Per l´expedició de cada informe

SERVEI

DE

POLICIA
60,00

ANNEX 3.-

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l´empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/04, de 05 de març, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d´aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis de cementiri municipal que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis del cementiri municipal, que es preveuen en
el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i siguin convenients o s´autoritzin a instància de part.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la prestació del
servei i , si s’escau, els titulars de l’autorització, concessió o prestació.
Article 4.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de :
1. Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per
compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats
2. Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
3. Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Tarifes del servei

Import

A. CONCESSIONS I SERVEIS:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Per la concessió d´un nínxol (inclou despeses generals i expedició de títol)
Per la concessió d´un columbari (inclou despeses generals i expedició de títol)
Lloguer d´un nínxol o columbari per 2 anys.
Trasllat de despulles
Drets d´enterrament:
 Nínxol nou o columbari
 Nínxol tapat
Traspàs entre particulars

641,05
380,00
75,00
310,51
111,82
267,10
72,40

B. CONSERVACIO DE SERVEIS GENERALS:
1.
2.

Per nínxol o columbari i any
Per panteó i any

10,70
120,40

C. OBSERVACIONS:
No estarà subjecte a tributació el trapàs de concessió funerària entre particulars
quan es faci entre parents de fins el 2º grau de consanguinitat o per causa de mort

Article 6.- MERITACIÓ
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la realització dels serveis subjectes a
gravamen, i s’entendrà a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests es sol·licitin.
Article 7.- DECLARACIO, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

2.

3.

Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma i es notificarà una vegada s’hagi
realitzat aquest, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació
La taxa per conservació de cementiris es cobrarà per rebut i padró de contribuents un cop a l´any.

ANNEX 4

TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIO
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l´empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/04, de 05 de març, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d´aquest text legal i la Llei 6/93, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei
15/03, de 13 de juny, aquest Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport, tractament
i eliminació d´escombraries i altres residus sòlids urbans que es regiran per la present Ordenança fiscal
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliària, transport, tractament i eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques i de serveis.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les
deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d’habitatges i
s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus humans,
els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixen
l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
Aquest servei és de caràcter general i d´us obligatori, per la qual cosa la no utilització del servei no
eximeix de l´obligació de contribuir, excepte en aquells supòsits en els que el titular de l´activitat que
generi residus comercials acrediti que ha lliurat els residus que genera o produeix a un gestor o
gestora autoritzats, supòsit en que no es liquidarà la taxa corresponent a la recollida de residus
comercials.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1. 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 ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en
els llocs, places, carrers o vies públiques en que 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 com a substitut del contribuent el propietari dels habitatges,
allotjaments, establiments o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4.- EXEMPCIONS
Gaudiran d´exempció subjectiva aquells contribuents que estiguin inscrits en el Padró Municipal de
Prestacions Assistencials.
Article 5.- BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA
1. El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim la base
imposable.
2. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, construcció o habitatge que es
determinarà individualment en funció de la naturalesa i del destí dels immobles.
3. A aquest efecte, s’aplicarà les tarifes següents:
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPOLOGIA
Habitatge particular nucli urbà
Habitatges i altres contruccions urbanitzacions
Habitatges i altres const. en sòl no urbanitzable
Comerç en general, comerç alimentació fins 60 m2,
magatzem o semblant nucli urbà
Comerç en general, comerç alimentació fins 60 m2,
magatzem o semblant terme municipal
Comerç alimentació de 60 a 120 m2
Comerç alimentació > 120 m2
Taller, petita indústria nucli urbà

SEMES.
67,75
67,75
33,87

ANUAL
134,19
134,19
67,10

149,88

296,88

274,78
274,78
412,17
206,09

544,28
544,28
816,42
408,22

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Taller, petita indústira terme municipal
Café-Bar nucli urbà i urbanitzacions
Café-Bar resta del terme municipal
Restaurant nucli urbà i urbanitzacions
Restaurant resta del terme municipal
Residències vàries i centres educatius
Hotels, fondes i pensions
Mitjanes indústries
Grans indústries
Embotelladores d´aigua
Balnearis
Unitat per contenidor (*)
Hotel Golf (Sector Golf) -2

22
23

PGA GOLF DE CALTALUNYA SA - (5)
PGA GOLF DE CALDAS SA (a.s)

4.

274,78
329,73
412,17
549,56
549,56
824,28
824,28
412,17
824,28
824,28
824,28
824,28
1.648,56
4.121,40
4.326,00

544,28
653,11
816,42
1.088,55
1.088,55
1.633,09
1.633,09
816,42
1.633,09
1.633,09
1.633,09
1.633,09
3.266,18
3.266,18
8.242,80
8.652,00

Especificitats de la quota:
a) No s´aplicaran les tarifes dels nº 4 a la 19 als establiments que disposin d´una o més unitats
de contenidor. I contribuiran per la tarifa nº 20, per cadascuna de les unitats.
b) Els locals destinats a les activitats econòmiques corresponents al grup de tarifa 4 a 13 situats
en un immoble juntament amb l´habitatge, tindran una reducció del 50% respecte a la quota
corresponent a l´habitatge
c) Totes les quotes expressades són anuals.
d) Totes les activitats exercides només per temporada, si així s´acredita, comportaran el
prorrateig de la quota corresponent per trimestres naturals.
e) En els supòsits en els que el titular d´una activitat que generi residus comercials acrediti que
ha lliurat els residus que genera o produeix a un gestor/a autoritzats, s´aplicarà com a taxa
per la prestació del servei de recollida de residus municipal no comercials la prevista a
l´apartat 1er.d´aquest article.
En els supòsits en els que els titulars d´una activitat que generi residus comercials pretengui
desconectar-se del servei , estaran obligats a acreditar davant l´Ajuntament que tenen contractat
amb un gestor auttoritzat la recollida i tractament desl residus que produeixi l´activitat
corresponent. Es requisit indispensable que aquest gestor , en la seva tasca, compleixi amb tots
els requisits que imposa la normativa vigent.
L´acreditament s´haurà d´efectuar en el termini de 15 dies a comptar des de l´entrada en vigor d’
aquesta ordennaça , si ja estava portant a terme l´activitat , o des de l’ alta al cens tributari
d´activitats econòmiques, si aquesta alta ha estat posterior a l´entrada en vigor d´aquesta
ordenança.
En els supòsits de desconnexió legalment efectuada , es satisfaran per la seva tipologia la
quantitat que correspon a la tipologia 1.

Article 6.- BONIFICACIONS DE LA QUOTA.
S’estableixen les bonificacions següents:
A) BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA

Contribuents amb ingressos en la unitat familiar, inferiors al salari mínim interprofessional.

Contribuents jubilats o pensionistes amb ingressos no superiors a la quantia mínima prevista per
l’ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar
unipersonal) més 15 Euros. En el cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat
familiar no hauran d’excedir el límit anterior en més d’una quarta part.
Els contribuents hauran d’adjuntar a la sol·licitud de bonificació certificat d’ingressos de l’Agència
Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, de l’últim exercici de què
disposi l’AEAT, així com un certificat de la pensió que es percep.
B) BONIFICACIÓ DEL 30% DE LA QUOTA



Tindran dret a una bonificació del 30% de la quota, aquells jubilats i pensionistes que tinguin
una renda conjunta de la unitat familiar (base liquidable de la declaració de la renda de l’últim
exercici declarat) igual o inferior al resultat de multiplicar el salari mínim interprofessional (que
cada any s’aprovi) pel número de persones que composen la unitat familiar.
Per tenir dret a la bonificació s’haurà de sol·licitar expressament a l’ajuntament, mitjançant
instància i aportar la documentació següent:
a) Certificat del padró on constin totes les persones que conviuen al domicili.
b) Declaració de la renda de totes les persones que conviuen en el domicili.
c) En el supòsit de no fer la declaració de la renda, caldrà aportar:
Certificat de les entitats bancàries dels rendiments del capital mobiliari
Certificat dels ingressos corresponents de les pensions de jubilació que expedeix
l’organisme oficial o privat que correspongui.

C) BONIFICACIONS:
- Del 15% sobre la quota tributària, els subjectes que, prèviament inscrits en el registre de compostaires
de l’Ajuntament, es realitzi el compostatge i que es comprovi per part de l’Ajuntament que es dur a
terme.
Aquestes bonificacions tindran caràcter anual i són de caràcter pregat.
La sol·licitud de bonificacions s’haurà de formular fins a la fi del període voluntari.
- BONIFICIACIÓ En funció de la participació dels usuaris en l’increment de la recollida selectiva
1.Els usuaris particulars que acreditin la utilització de la deixalleria, gaudiran en la taxa de l’any següent
de les bonificacions que es detallen seguidament:
Freqüència d’utilització ( vegades/semestre)
Percentatge de bonificació
2 al semestre
5%
De 3 a 5 ...
10%
Més de 5 ...
15%
Els residus objecte de bonificació són tots aquells residus municipals, d’origen domiciliari , que no
disposen de servei de recollida municipal en contenidor al carrer.
Aquests residus són: voluminós, residus perillosos, restes d’esporga, oli vegetal, roba vidre, cables,
fluorescents , petits volums de runa generada per particulars, material electrònic, electrodomèstics, etc...
No són objecte de bonificació les aportacions de residus amb servei de recollida domiciliària mitjançant la
disposició de contenidors ubicats a la via pública (vidre, paper-cartró, envasos lleugers, residus orgànics i
la fracció resta)
Article 7.- MERITACIÓ
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment que s’inicia la realització del servei,
que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de
recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats
pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s´acreditaran el primer dia de
cada semestre natural, essent objecte de liquidació mitjançant padrons de periodicitat semestral.
Article 8.- DECLARACIO I INGRÉS
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en que s´acrediti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius, per tal de formalitzar la seva inscripció en la matrícula, presentaran la declaració
d´alta corresponent i ingressaran, simultànicament, la quota de l´any en curs.
2. Quan es conegui, d´ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que
figuren a la matrícula, s´hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del
semestre següent a aquell en que s´hagi produït la declaració o se n´hagi tingut coneixement.
3. El cobrament de les quotes s´efectuarà semestralment mitjançant un rebut derivat del padró o
matrícula.

ANNEX 5

TAXA PEL SERVEI DE CONSERVACIO I REPARACIO DE LA XARXA DE
CLAVAGUERAM

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l´empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/04, de 05 de març, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d´aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis de
conservació i reparació de la xarxa de clavagueram
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d´evacuació d´excretes, d´aigües
plujanes, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per
depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny, excepte que, excepcionalment, gaudeixin del servei de
subministrament d´aigua potable
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1. 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 ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en
els llocs, places, carrers o vies públiques en que 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 com a substitut del contribuent el propietari dels habitatges,
allotjaments, establiments o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4.- BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA
1. El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim la base
imposable.
2. S´estableixen 3 grups de contribuents:
1er grup: Comprèn tots els usuaris del servei de subministrametn d´aigua potable, siguin particulars
o industrials
La quota per als subjectes passius d´aquest grup queda establerta així:
Nucli urbà i urtanitzacions: Llac del Cigne, Aigües Bones, Can Solà Gros I i Can Solà Gros II:
- 1,85 € per trimestre i usuari
- A més, la quantitat que suposi el 27,2 % d´allò que paguin, en el respectiu trimestre, com a tarifa
de l´aigua
Urtanització Can Carbonell:
- 1,85 € per trimestre i usuari
- A més, la quantitat que suposi el 62,7 % d´allò que paguin, en el respectiu trimestre, com a tarifa
de l´aigua
2on grup: Comprèn els usuaris de la xarxa de claveguera no abonats al servei de subministrament
d´aigua
La quota per als subjectes passius d´aquest grup queda establerta així:
- 1,70 € per trimestre i usuari
- La quantitat que representi el 27,2 % de l´import, segons el preu aprovat en cada momen, de 20
m3 d´aigua per usuari i trimestre.
3er grup: Correspon a l´empresa embotelladora EYCAM S.A. que pagarà trimestralment la quantiat
que suposi el 27,2 % de la tarifa vigent en cada moment (bloc industrial) corresponent al següent
volum: 5.720 m3
Article 5.- MERITACIÓ
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment que s’inicia la realització del servei, que
hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal:

a)

En data de presentació de la corresponent llicència de presa, si el subjecte passiu la formulava
expressament
b) Des de que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavagueres municipal. L´acreditament per aquesta
modalitat de la taxa es produirà amb independènciaue s´hagi obtingut o no la llicència d´escomesa i
sense perjudici de l´inici de l´expedient administratiu que es pugui instruir ñper a la seva autorització
Els serveis d´evacuació d´excretes, d´aigües plujanes, negres o residuals i de llur depuració, són de
caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin faána als carrers, places o vies
públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distànciaentre la xarxa i la finca no passi dels 100
metres, i la taxa sácreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa ala xarxa
Article 6.- DECLARACIO I INGRÉS
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d´alta i de baixa en el
cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la
variació de la titularitat de la finca i l´últim dia del mes natural següent. Aquestes declaracions
tindran efecte a partir de la primera liquidació que espractiqui després que hagi finalitzat el termini
de presentació de declaracions d´alta i de baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d´ofici
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran junt amb la taxa per
subministrament d´aigua pel mateixos períodes i en els mateixos terminis. Per rons d´eficàcia ,
ambdós tributs es notificaran en el mateix rebut.
Article 7. DISPOSICIÍO ESPECÍFICA PER A LES URBANITZACIONS D’ AIGÜES BONES,
CAN SOLÀ I I CAN SOLÀ II.
Aquestes urbanitzacions quedaran incorporades immediatament a tributació per la present ordenança a
partir del més següent a la data en què l´Ajuntament acordi la recepció del servei.
Per a la urbanització de Can Solà I , aquesta ordenança entra en vigor el dia 1 de gener de 2007.

ANNEX 7.-

TAXA PER L’ESTUDI, ANÀLISI, EXPEDICIÓ I CONTROL DE DOCUMENTS
URBANÍSTICS, LLICÈNCIES, COMPROVACIÓ D’ACTES COMUNICATS EN
MATÈRIA D’URBANISME.

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del que disposen els articles 57 i 20.4.h del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estudi,
anàlisi, expedició, i control de documents urbanístics, llicències, comprovació d’actes comunicats en
matèria d’urbanisme.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a
verificar si procedeix concedir o denegar 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 i les ordenances fiscals, així com els instruments de planejament i gestió
urbanística, emissió d’informes urbanístics i expedició de documentació administrativa de contingut
urbanístic a instància de part a què es refereix la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme i l’article 1 del
Reglament de Disciplina Urbanística, que s’hagin de realitzar en el terme municipal, perquè s’ajustin a les
normes urbanístiques d’edificació i policia previstes en l’esmentada Llei i Reglament de Disciplina
Urbanística i planejament urbanístic.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques, incloses les empreses explotadores
dels serveis públics dins del terme municipal, i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, que siguin propietàries, posseïdores o arrendatàries dels immobles en què es realitzin
les construccions o instal·lacions o s’executin les obres.
En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors o els contractistes de les obres.
Article 4.- MERITACIÓ
1. La taxa es merita quan s´inicia la prestació del servei o la realització de l´activitat municipal.
2. Tanmateix, en el moment de la sol.licitud caldrà efctuar el dipòsit previ de una quantia equivalent a
l´impor, conegut o estimat, de la taxa
3. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa es
meritarà quan s’inicia efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en qüestió és
autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a
l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de la
llicència o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, o la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li hagi concedit la llicència, ni la caducitat de l’expedient,
llevat del cas específic assenyalat a l’article 26.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària es determinarà per la quantiat fixa que s´assenyalarà segons la naturalesa dels
documents o expedients que s´han de tramitar, d´acord amb les tarifes que s´assenyalen a
continuació.
2. En cas que el sol.licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes
que s´hauran de liquidar seran el 50% de les que s´assenyalen en el nº anterior, sempre que l´activitat
municipal s´hagués iniciat efectivament.

Tipologia
a)
-

Alineacions i rasants
Alineacions
Rasants

Import
60,00
30,00

b) Expedients de sol.licituds de llicències o la comprovació d’actes comunicats
en matèria d’urbanisme. S´entenen assimilades a aquest concepte les
legalitzacions
- D´obres menors
- D´obres majors:
o Fins a 180.000 € de pressupost
o Superior a 180.000 € de pressupost
- Cas d´obres majors quan es tracta de:
o Modificació de projectes
o Pròrrogues
- Cas d´obres majors sol.licitades per les companyies elèctriques en
ejercici de la seva activitat
- Comprovació de la 1ª utilització
- Parcel.lacions, €/m2
- Modificació de parcel·lacions
- Parcel.lació o declaració d´innecessarietat (art. 185 LU) (*)
- Projecte d´urbanització i plans parcials de promoció privada (inclou
anuncis BOP)
- Expedients de modificació de projectes d´urbanització i plans parcials
de promoció privada (inclou anuncis BOP)
- Plans especials de promoció privada (inclou anuncis BOP)
- Expedients de modificació de plans especials de promoció privada
(inclou anuncis BOP)
- Estudis de detall i projectes de reparcel.lació o de compensació
(inclou anuncis BOP)
- Projectes unitaris previs al d’edificació preceptius en el planejament
municipal
Aniran a càrrec de l´interessat aquelles despeses o tributs que puguin generar la
tramitació d´algun dels expedients, tals com informes sobre l´impacte ambiental o
altres.
-

Certificacions
Certificats d´aprofitament urbanístic
Certificat descriptiu d´immobles
Certificat de compatibilitat urbanística d´una activitat
Per cada consulta urbanística o possibilitat d´edificació
Avantprojecte

-

Informe habitatge per reagrupament

6,90
114,20
285,50
60,00
35,00
60,00
68,50
0,35
60,80
13,70
1.339,40
1.141,90
1.339,40
1.141,90
1.141,90
1.141,90

60,00
60,00
60,00
60,00
13,70
114,20
60,00

Es lliuraran gratuïtament els certificats següents:
- Certificats urbanístics conforme una finca no es troba en sòl urbà o
urbanitzable, necessari per la sol.licitud de la subvenció concedida per
l´Organisme competent a les explotacions forestals
- Certificats que s´expedeixin amb una finallitat social
(*) Quan l’activitat estigui subjecte a activitat comunicada , si el desistiment es formula abans de què
l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent l’import de
la taxa. Altrament no es retornarà cap import.
Article 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
La Junta de Govern Local podrà concedir bonificacions de fins el 90% quan els projectes a tramitar siguin
presentats per una Junta de Compensació de les urbanitzacions Tourist Club, Can Solà Gros I i II, Llac
del Cigne, Malavella Park i Aigües Bones.

Article 7.- DECLARACIÓ
1. Les persones interessades en l´obtenció d´una llicència d´obres presentaran, prèviament, la sol.licitud
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col.legi Oficial respectiu, amb

2.

3.

una especificació detallada de la naturalesa de l´obra i del lloc d´emplaçament, on s´hi faci constar
l´import estimat de l´obra, l´amidament i el destí de l´edifici.
Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s´exigeixi la redacció d´un
projecte subscrit per tècnic competentñ, hom adjuntarà a la sol.licitud un pressupost de les obres que
s´han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de
departaments, dels materials que s´han d´utilitzar i, en general, de les característiques de l´obra o
acte, les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.
Si una vegada formulada la sol.licitud de llicència es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà
notificar-ho a l´administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s´escau,
plànols i memòries de la modificació o ampliació.

Article 8.- REGIM DE DECLARACIO I D´INGRÉS
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l´article 4.2 d´aquesta Ordenança s´haurà de constituir a la
Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol.licitar la llicència.
2. Una vegada 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 la superfície dels
cartells instal.lats i, a la vista del resultat d´aquesta comprovació, es practicarà la liquidació
definitiva.
3. La liquidació es notificarà al substitut del contribuen i s´haurà de satisfer en els períodes fixats en la
Llei General Tributària.
4. El subjecte passiu pot sol.licitar que el dipòsit constituït en metal.lic s´apliqui com a pagament a
compte de la liquidació. En aquest cas, només s´haurà de pagar la diferència entre el deute tributari
originat per la liquidació de la taxa i la quantia del dipòsit.

ANNEX 8.-

TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE LLAR D´INFANTS.

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del que disposen els articles 57 i 20.4 ñ) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació
del servei municipal de llar d´infants, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d´escolarització, atenció, cura i vigilància
dels nens, i altres complementaris, propis deles escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis
municipals.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol.licitin o
es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d´ensenyament i altres
complementaris que es detallen a l´article 6 d´aquesta Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels menors, alumnes de l´escola bressol.
Article 4.- BENEFICIS FISCALS
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l´apartat anterior, a l´article 5.2 d´aquesta Ordenança es preveu la reducció de
tarifes aplicable quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa 1.- Quotes
1.1. Escolarització jornada completa, per mes
1.2. Matrícula, per curs
S’efectuarà un 10 % de descompte en la tarifa d’escolarització en el segòn germà.

Curs
2013/2014
149,00
70,00

Tarifa 2.- Altres
L´import de les excursions i altres activitats de caràcter voluntari serà repercutit
directament als usuaris en cada cas en forma de derrama
La taxa corresponen als mesos de juliol serà del 50 %.
Amb un màxim de 80 € es podrà exigir el pagament d´altres derrames per conceptes
justificats relatius a l´adquisició de material.
2.

En situacions d´escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es podran
reduir, així com en situacions d´absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,
es podran prestar els serveis gratuïtament. A efectes d´obtenir aquesta reducció caldrà l´informe de
l´Area de Serveis Socials i l´aprovació de la Junta de Govern Local.

Article 6.- MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU.
1. La taxa es merita en el moment d´iniciar la realització de l´activitat que constitueix el fet imposable.
2. La matrícula es cobrarà en règim d´autoliquidació amb la sol.licitud d´inscripció
Article 7.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I D´INGRÉS
1. Tractant-se de la taxa per serveis d´escola bressol que s´estenen al llarg de varis mesos, un cop
transcorregut el primer mes natural següent a la data d´inici de la prestació del servei, caldrà pagar la
quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
El pagament de taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol.licitarà l´interessat en les
oficines municipals.

2.

El cessament en la recepció del servei, s’haurà de sol·licitar per escrit i la baixa tindrà efectes a partir
del mes següent a la data de sol·licitud. Malgrat això, i en estar distribuïda la taxa anual en onze
mensualitats, no s’acceptaran baixes durant el mes de juny de l’any en curs.

