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ORDENANÇA FISCAL NUM. 1 
                      

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
 
CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 1. NATURALESA DE L'ORDENANÇA 
 
1.La present Ordenança Fiscal General conté les normes comunes, que són considerades part integrant de 
les Ordenances Fiscals específiques, reguladores de cada tribut o recursos de dret públic en tot el que no 
estigui expressament regulat, i sense perjudici de l'aplicació supletòria de les normes que recull l'article 5 E) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
2.El seu fonament legal és el previst en l'article 4, 5 E) i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril. 
 
Article 2. NATURALESA I FONAMENT DE LES ORDENANCES FISCALS ESPECIFIQUES  
 
1.Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una Ordenança Fiscal específica, que 
tindrà per fonament legal i per normativa supletòria -en virtut del previst en l'esmentat article 5 E)- les 
següents normes: 
 
a) La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d'abril de 1.985, i el Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i disposicions que 
les desenvolupen. 

 
b) La Llei General Tributària, de 17 de desembre de 2003, en la seva redacció vigent, de la qual són 
supletòries la el Text refós de la Llei General Pressupostària i la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú. 

 
c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya.  

 
d) La Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de Taxes i Preus públics i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de 
caràcter públic. 
 
2.Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes reglamentàries de 
desenvolupament de la legislació anterior, en especial: 
El Reglament General de Recaptació, en la seva redacció vigent. 

 
Article 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1.Les Ordenances s'aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de residència efectiva i de 
territorialitat. 
 
2.Excepte que l'Ordenança específica  prevegi una altra cosa, les Ordenances Fiscals entraran en vigor a 
partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Article 4. BENEFICIS FISCALS 

 
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'interpretaran en sentit restrictiu. 
 
2. Quan en les respectives Ordenances es declari a algun administrat amb dret a exempció o bonificació, 
aquest benefici no s'estén a les persones que, sigui quina sigui la seva relació amb l'exempt, tinguin 
personalitat pròpia i independent i no tinguin reconeguda per llei exempció o bonificació. Les bonificacions 
establertes en aquest article s’atorgaran prèvia sol·licitud del subjecte passiu i tindran efectes a partir del 
moment de la sol·licitud, no s’establiran d’ofici ni tindran efectes retroactius. 
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3.No s’atorgaran altres exempcions, bonificacions o reduccions de quotes que les expressament 
autoritzades per la Llei o les Ordenances Municipals. 

 
4.La sol.licitud de beneficis fiscals s’haurà de presentar dins el termini establert per la declaració tributària 
corresponent perquè l’atorgament del benefici fiscal tingui efectes des de la data de realització del fet 
imposable. Si la sol.licitud del benefici fiscal és posterior a aquest termini només gaudiran del benefici fiscal 
les quotes meritades amb posterioritat, sense que això suposi l’ampliació del termini de gaudiment. 

 
5.Per gaudir dels beneficis fiscals establerts a les Ordenances Fiscals municipals és condició indispensable 
no tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament. 
 
Article 5. BONIFICACIONS I REDUCCIONS 

     
Les ordenances fiscals reguladores de cada tribut establiran les bonificacions i reduccions i fixaran els 
requisits per al seu atorgament. 

 
CAPÍTOL II.- SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 6. SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
1.Són obligats tributaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que la normativa tributària 
imposa el compliment d’obligacions tributàries, d’acord amb el que determina l’article 35 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General tributària. 
 
2. Les persones físiques o jurídiques i entitats obligades al pagament d'una exacció ho seran per algun 
d'aquests conceptes: 
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o substitut. 
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de béns afectes per la Llei al 
pagament del deute tributari. 
 
3.Els obligats davant de l'Administració municipal per deutes tributaris respondran del seu pagament 
d'aquests amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció de les limitacions establertes per la Llei. 
 
4.Els obligats per un deute tributari tindran responsabilitat solidària, a excepció de precepte exprés en contra 
de la Llei. 
 

 
Article 7. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU 
 
El subjecte passiu és obligat a: 
 
1er.- Pagar el deute tributari. 
2on.- Formular tantes declaracions i comunicacions com s'exigeixin per cada tribut. 
3er.- Tenir a disposició de l'Administració municipal els llibres de comptabilitat, de registre i altres documents 
que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d'acord amb la Llei, segons estableixi en cada cas 
l'ordenança corresponent. 
4rt.- Facilitar la pràctica d'inspeccions i comprovacions. 
5è.- Proporcionar a l'Administració municipal les dades, els informes, els  antecedents i els justificants que 
tinguin relació amb el fet imposable. 
 
Article 8. RESPONSABLES SUBSIDIARIS 
 
1.Seran responsables subsidiaris, a més dels determinats en la Llei, els propietaris, arrendataris o 
sots-arrendataris cedents dels locals on es celebrin espectacles públics per les obligacions tributàries dels 
seus empresaris. 
 
2.En els casos de responsabilitat subsidiària, previ tràmit d’audiència a l’interessat, serà inexcusable la 
declaració prèvia d'insolvència del subjecte passiu mitjançant acte administratiu de derivació de 
responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que abans d'aquesta declaració pugui adoptar 
l'Alcaldia d'acord amb les prevencions reglamentàries establertes. 
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3. Dictat l'acte de derivació de responsabilitat, es requerirà al responsable subsidiari perquè en el termini 
que estableix l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, satisfaci l'import del 
descobert, sense interessos legals de demora, recàrrecs ni despeses produïdes en el procediment executiu, 
que li serà totalment exigit en el cas que no verifiqui el pagament en el termini establert. 
 
Article 9. RESPONSABLES SOLIDARIS 
 
1. La solidaritat en el pagament d'una obligació tributària autoritza  l'Administració per exercir íntegrament la 
seva acció contra qualsevol de les persones obligades. 
 
2. La solidaritat arriba tant a la quota com a la resta dels conceptes que integren el deute tributari i, si 
s'escau, a les derivades del procediment d'apressament. 
 
3. Al deutor solidari només li corresponen les exempcions que es derivin de la naturalesa de l'obligació i les 
que siguin personals. De les que personalment corresponguin a d'altres, només podrà servir-se'n en la part 
del deute de que aquests  fossin responsables. 
 
Article 10. SUCCESSORS DEL DEUTE TRIBUTARI 
 
1.Els adquirents de béns afectes al deute tributari i els successors en l'exercici d'explotacions o activitats 
econòmiques respondran d'aquests, sense perjudici d'allò que disposa el núm. 2 de l'article 7è d'aquesta 
Ordenança, per derivació legal de l'acció tributària. 
 
2.Dissolta i liquidada una societat o entitat , l'Administració tributària exigirà als seus socis o partícips en el 
pagament dels deutes tributaris, interessos i costes pendents del deute, amb el límits establerts a l’article 40 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. 
 
3. Mort qualsevol obligat al pagament d'un deute tributari, la gestió recaptatòria  continuarà amb els seus 
hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la constància de la defunció del deutor i la 
notificació al successor, requerint-lo  pel pagament del deute tributari en els terminis previstos a l’article 62 
apartats 2 i 5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, segons la situació en que es trobi el 
deute en el moment de la defunció, amb el límits establerts als articles 39 i 40 de la mateixa Llei i la 
normativa tributària aplicable. 
 
Article 11. REPRESENTANTS 
 
1.Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual s'entendran les successives 
actuacions administratives, si no es fa manifestació en contra. 
 
2.Per interposar reclamacions,  en qualsevol de les seves instàncies, i renunciar a drets en nom d'un 
subjecte passiu, haurà d'acreditar-se la representació amb poder bastant, mitjançant document públic o 
privat amb firma legitimada notarialment o compareixença davant l'òrgan administratiu competent. Per als 
actes de tràmit es presumirà concedida la representació. 
 
3.La falta o insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de què es tracti, sempre que 
s'acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el termini de deu dies. 

 
Article 12. DOMICILI FISCAL   
 
1.Els obligats tributaris han de declarar el seu domicili tributari. Tots els particulars, empreses, entitats, 
comunitats, associacions i qualsevol classe d’obligats tributaris, hauran de posar en coneixement de 
l’Ajuntament de Figueres qualsevol canvi de domicili i de variació de les seves dades de localització 
mitjançant una declaració expressa. Aquest canvi d’adreça no tindrà efectes davant d’aquesta administració 
local tributària fins que no es compleixi amb aquest deure de comunicació. A tots els efectes, s'estimarà 
subsistent l'últim domicili consignat pels obligats tributaris en qualsevol document de naturalesa tributària, 
mentre que no donin coneixement d'altre domicili a l'Ajuntament o aquest no ho rectifiqui  mitjançant la 
comprovació pertinent. 

 
2. El canvi de domicili declarat amb d’altres efectes administratius no substitueix la declaració tributària 
expressa de canvi de domicili fiscal. 
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3. Els obligats tributaris que visquin fora del municipi hauran de declarar un domicili per notificacions en el 
terme municipal, i, si no ho han fet, s'entén que és vàlida la notificació feta a qualsevol dels seus 
establiments, finques, o lloc on s'hagi produït el fet imposable. 
 
4.Els obligats tributaris que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada any natural vindran 
obligats a designar un representant amb domicili en el municipi. 
 
5.Les persones jurídiques residents a l'estranger que desenvolupin activitats en el municipi tindran el seu 
domicili fiscal en el lloc en què radiqui l'efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. 

 
6. Quan no es pugui determinar el domicili fiscal d’acord amb els criteris anteriors i en defecte de regulació, 
aquest es determinarà atenent al que disposa l’article 48 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària. 
 
CAPÍTOL III.- GESTIÓ 
 
Article 13. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Els procediments tributaris per la inspecció, liquidació, i la gestió recaptatòria fins la realització dels drets 
liquidats, seran efectuats per l'oficina de Gestió Tributària, mitjançant les actuacions i l'emissió dels 
documents necessaris per la liquidació i posterior cobrament dels drets liquidats. 
 
Article 14. EL FET IMPOSABLE 
 
Constituirà el fet imposable  algun dels següents supòsits: 
1.En les taxes la prestació d'un servei públic, la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic 
local, o la realització d'una activitat administrativa de competència local que es refereixi al subjecte passiu, 
l'afecti o el beneficiï de manera particular, i, en tot cas, quan concorrin les circumstàncies següents: 

 
a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no es considerarà 
voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: 
Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant. 

 
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva en favor del sector 
públic d'acord amb la normativa vigent. 

 
2.En les contribucions especials, l'obtenció per al subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels 
seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis 
públics, de caràcter local, per les Entitats respectives. 
 
3.En els impostos, l'específic que expressament prevegi cada Ordenança Fiscal, o la norma en què es 
fonamenta. 
 
4.En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o 
realització d'activitats de competència de l'entitat local sempre que no concorrin les circumstàncies 
establertes a l'apartat 1 del present article. 

               
Article 15. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR  
 
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l'Ajuntament a liquidar i/o l'obligació 
tributària. 
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i tarifes, l'obligació 
de contribuir renaixerà a cada inici del període següent. 
 
Article 16. DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES 
 
1.L'Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per determinar la base 
imposable dintre dels següents règims: 
a) Estimació directa. 
b) Estimació objectiva. 
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2.En l'Ordenança pròpia de cada exacció s'establirà els mitjans i els mètodes per determinar la base de 
gravamen dintre dels règims d'estimació directa i objectiva. 

 
3.Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d'objecte. Les fraccions d'aquestes es 
computaran elevades a la unitat. 
 
4.Si les bases són referides a la via pública s'entendran referides a les dimensions del sòl o de la projecció 
sobre aquest. 
 
Article 17. TARIFES 
 
1.Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígrafs, conceptes i classes. Quan la seva 
complexitat ho exigeixi es desdoblaran en subclasses per a la seva millor determinació i claredat. 
 
2.Les tarifes referides a vies públiques seran aplicades d'acord amb la classificació que es faci per 
categories o grups als efectes d'aplicació i cobrament de les exaccions municipals. 
 
3. La classificació de les vies públiques correspon a la Junta de Govern Local o a l’Alcalde-President. 
 
Article 18. DEUTE TRIBUTARI 
 
1.El deute tributari estarà constituït per la quota o quantia a ingressar que en resulti de l’obligació tributària. 
 
2.Formaran també part, si s'escau, del deute tributari: 
a) L’interès de demora en els termes determinats legalment. 
b) Els recàrrecs per declaració extemporània. 
c) Els recàrrecs del període executiu. 
d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes. 

 
3. Les sancions tributàries que es poguessin imposar en aplicació de la potestat sancionadora, no formaran 
part del deute tributari, però per la seva recaptació li és d’aplicació la normativa tributària. 

 
Article 19. LIQUIDACIONS TRIBUTARIES 
 
1.Les liquidacions, tant d'ingrés directe com de cobrament periòdic, seran practicades per l'oficina de Gestió 
Tributària o per l'oficina gestora i aprovades per l'Alcaldia o òrgan en qui delegui. 

 
2. Correspon a l’Alcalde o òrgan en qui delegui, establir la quantia de l’import mínim de les liquidacions 
tributàries. En defecte d’aquesta regulació, aquest import vindrà determinat pel que s’estableixi d’acord amb 
les disposicions que desenvolupen l’article 16 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
pressupostària. 

 
3.En els casos d'autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici de l'assistència 
tècnica que pugui facilitar el personal de l'Ajuntament, i serà simultània a l'ingrés. 
 
4.En tot document liquidador s'expressarà l'Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l'epígraf i el concepte de 
què es tracti i els elements integrants de la liquidació. 
 
5.L'Alcaldia disposarà les taxes i preus públics en les quals s'ha d'aplicar l'autoliquidació o el dipòsit previ. 
 
Sempre que es demani un servei a instància de part, s'aplicarà el dipòsit previ corresponent, requisit sense 
el qual no prosperarà cap petició. 
 
Article 20. DECLARACIONS 
 
1.L'Administració Municipal pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin necessàries per la 
liquidació d'un tribut o per la seva comprovació. 
 
2.Les altes presentades pels interessats, o descobertes per l'administració, tindran efecte des de la data en 
què neixi l'obligació de contribuir, i seran incorporades al padró del període següent, independentment de la 
liquidació dels períodes intermedis. 
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3.Les baixes hauran de  ser formulades pels subjectes passius, podran ser comprovades i tindran efectes a 
partir del període següent al que foren presentades. 
 
4.En les autoliquidacions per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys i en l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, es sol·licitarà amb caràcter general l'últim rebut de l'Impost sobre Béns 
Immobles. 

 
Article 21. PADRONS, MATRICULES I REGISTRES 
 
1.Seran objecte de padrons les exaccions en què, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat del fet 
imposable.  
 
2.Contingut: Hauran de contenir, a més les dades específiques que cada un d'ells requereix segons les 
característiques de l'exacció: 
 
a) Nom, cognoms i domicili de l’obligat tributari. 
b) Objecte de l'exacció. 
c) Base imposable. 
d) Tipus de gravamen. 
e) Quota assignada. 
f) Deute tributari. 

 
3.Pels tributs de cobrament periòdic es confeccionaran els padrons corresponents i es sotmetran a 
l'aprovació de l'Alcalde, o de 'òrgan en qui delegui. En l’acord d’aprovació es fixarà l'inici dels terminis de 
pagament en període voluntari. En cap cas serà inferior a dos mesos. 
 
4.Una vegada aprovat el padró s'exposarà al públic per al seu examen i les reclamacions per part dels 
interessats. 
 
5.Es podrà presentar, davant l'òrgan competent, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el 
termini d'un mes a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
6.L'exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes propis de la notificació. 
 

 
Article 22. AUTOLIQUIDACIONS  
 
1.El sistema d'autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesta com a conseqüència 
d'una declaració obligatòria del subjecte passiu indicadora de l'existència d'un supòsit de fet que determina 
l'obligació de contribuir. 
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària imprescindibles per a 
practicar la liquidació, s'efectuarà l'ingrés corresponent que tindrà el caràcter de liquidació provisional, 
subjecta a comprovació. 
L'Alcaldia disposarà els tributs i preus públics en els quals s'hagi d'exigir l'autoliquidació. 
 
2.L'autoliquidació serà obligatòria en l'Impost Municipal sobre l'Increment del Valor dels Terrenys, en 
l'Impost  sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i en 
les taxes i preus públics que es meritin per a prestació d'un servei o activitat, o per l'aprofitament especial de 
béns demanials, sempre que siguin sol·licitats pel contribuent. Hauran d'efectuar-se les dites 
autoliquidacions en els terminis establerts per a cada tribut. 
 
3.Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora de termini 
sense requeriment previ, tindran un recàrrec del 20% amb exclusió de les  sancions, que, en l'altre cas, 
haguessin pogut exigir-se, però no dels interessos de demora. 
No obstant això, si l'ingrés o la presentació de la declaració s'efectua dins dels següents terminis, a comptar 
des de l'endemà de la data en que finalitza el període voluntari, s'aplicaran els recàrrecs per declaració 
extemporània que a continuació es detallen: 
Tres mesos   5% 
Sis mesos 10% 
Dotze mesos 15% 
En aquest cas, no s'aplicaran interessos de demora ni sancions. 
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4.Als efectes de presentació d'autoliquidació, s'utilitzarà obligatòriament el model facilitat per l'Administració 
al qual s'acompanyaran els documents necessaris per la liquidació del tribut. 
 

 
Article 23. DIPÒSIT PREVI 
 
1. L'interessat en sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti es dirigirà a l'àrea de gestió 
tributària on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en aplicació de l'Ordenança respectiva 
correspongui, i  procedirà a la liquidació i el pagament de la quantitat resultant, que tindrà el caràcter de 
pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la sol·licitud. 
 
2. Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant d'haver realitzat el 
dipòsit previ, i es requerirà els interessats perquè, en el termini de deu dies, efectuïn el dipòsit previ 
corresponent, amb aparcebiment  que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es 
consideraran no presentades i seran arxivades. 

 
3.En el document cobratori que facilitarà l'administració, s'expressarà l'Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, 
l'epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació. A aquests efectes l'interessat 
haurà de facilitar totes aquelles dades materials o jurídiques necessàries per a procedir al càlcul i 
determinació de la quota que en cada cas resulti d'aplicar la taxa o preu respectiu; tot això, sense perjudici 
de la comprovació per part de l'administració de tot document liquidatori. Se'n lliurarà una còpia a 
l'interessat, degudament autenticada, com a justificant de pagament i una altra s'adjuntarà a la sol·licitud i 
formarà part de l'expedient. 
 
4.L'oficina competent tramitarà la sol·licitud i proposarà la liquidació definitiva de la taxa i determinarà, si 
s'escau: 
 
a) La procedència d'una liquidació complementària, que es tramitarà com a ingrés directe. 
b) La procedència de devolució per ingrés indegut. 
c) La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ. 

 
5.L'òrgan competent  resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la petició, l'autorització o 
la llicència i la liquidació definitiva que correspongui. El mateix acte resoldrà la devolució de la quantitat 
objecte del dipòsit previ que resulti indegut. 
 
6. El desistiment de l'interessat presentats formalment amb anterioritat a la concessió o atorgament de 
l'autorització o la llicència acreditarà el 20 % de la quota i, conseqüentment, es retornarà a instància de 
l'interessat  la part sobrant satisfeta . 
La renúncia de l'interessat un cop concedida l'autorització o la llicència no donarà lloc a reducció de la 
quota. 

 
7.La desestimació de la sol.licitud d'autorització o llicència, quan aquesta no sigui per causes imputables al 
sol.licitant, acreditarà el 30% de la quota i, conseqüentment, es retornarà a instància de l'interessat  la part 
sobrant satisfeta . 
 
8.En la taxa sobre llicència d'obertura d'establiments, quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut la 
llicència corresponent, i es decreti el seu tancament en el cas que no fos autoritzable, la quota es liquidarà 
de conformitat amb el previst en l'annex de l'ordenança fiscal sense reducció de la quota. 
 

 
Article 24. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS 
 
1.Els subjectes passius o responsables i altres obligats tributaris tindran dret a la devolució dels ingressos 
que indegudament haguessin realitzat a l'Hisenda municipal, amb ocasió del pagament dels deutes 
tributaris. 
2. Els beneficiaris de les devolucions vindran obligats de declarar el número complet i correcte del compte 
d’una entitat financera on volen que s’ingressin les quanties a les quals tenen dret, mitjançant la presentació 
i signatura del document “Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat financera” que poden 
obtenir en dependències municipals i a la web d’aquesta administració local. 
3. La devolució efectiva de les quanties s’efectuarà en els següents termes : 
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3.1. En primer lloc, si n’hi han, es compensarà amb els deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres 
per qualsevol concepte, d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en el seu període de 
pagament en via executiva. 
3.2. Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al número de compte declarat 
en forma i termini pel beneficiari, d’acord amb allò assenyalat a l’apartat 2 d’aquest article. 
 
4.El dret a la devolució d'ingressos indeguts es transmetrà als hereus o causahavents del beneficiari 
inicial, els quals hauran d’aportar l’acreditació documentada i expressa conforme ostenten el millor dret i, a 
més, hauran d’aportar el document assenyalat a l’apartat 2 d’aquest article. 
 
5.Els expedients de devolució hauran de sotmetre's als tràmits i requisits que determina la Llei General 
Tributària i la normativa tributària aplicable. 
 
 
Article 25. BAIXES JUSTIFICADES 
 
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, procedís l’anul·lació per 
qualsevol causa dels valors pendents de cobrament, les oficines gestores trametran els expedients oportuns 
per procedir a la baixa dels valors. 

 
2. La recaptació Municipal elaborarà els expedients oportuns per procedir a la baixa de valors per 
prescripció dels ingressos de dret públic en aplicació de la normativa pròpia per cada tipus d’ingrés.  
 
  
Article 26. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTARIA 
 
D'acord amb el que disposa l'article 7 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, per qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament en Ple podrà delegar en la Comunitat Autònoma o 
en altres Entitats Locals, en què estigui integrada, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
tributàries regulades en la present Ordenança Fiscal. 
 
 
 
CAPITOL IV – INSPECCIÓ TRIBUTARIA 

 
              
Article 27. RÈGIM GENERAL DE LA INSPECCIÓ FISCAL MUNICIPAL 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 12 i 13 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
pel que fa a infraccions tributàries i les diverses qualificacions com també a les sancions que els 
corresponguin en cada cas i a l’acció investigadora, s’ha de fer el que preveu la Llei General Tributària; el 
Reglament d’Inspecció dels tributs i la resta de legislació reguladora de la matèria. 
 

 
Article 28. INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I SANCIONS 
 
Es consideren infraccions tributàries les previstes en l’article 183 de la Llei general tributària, i es 
classificaran com lleus, greus o molt greus d’acord amb el que disposen en cada cas els articles 191 a 206 
de la Llei general tributària i seran d’aplicació les quanties i percentatges establerts en els articles 191 a 206 
de la Llei general tributària.   

 
 

Article 29. PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 

El procediment sancionador en matèria tributària es regularà d’acord a les normes establertes al capítol IV 
de la Llei general tributària i la norma reglamentaria dictada pel seu desenvolupament i en el seu defecte, 
per les normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa. 

 
Article 29 bis. PERSONAL 
 
1. Les actuacions derivades de les funcions assenyalades a l’article 27 d’aquesta Ordenança es realitzaran 
pels funcionaris que ocupin llocs de treball en la Inspecció Tributària Local.  
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2. No obstant això, actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies 
amb transcendència tributària podran encarregar-se a empreses de Serveis, els empleats de les quals no 
ostentin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris de la Inspecció Tributària Local, 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 els actes de servei o amb 
motiu d’aquest. 
 
4. Les autoritats, qualsevol que sigui la seva naturalesa, i aquells qui en general exerceixin funciones 
públiques, hauran de prestar als funcionaris i altre personal de la Inspecció Tributària Local, a la seva 
petició, el suport, concurs, auxili i protecció que els calgui. 
 
5. L’Alcaldia-Presidència proveirà al personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti per 
al desenvolupament del seu lloc de treball. 
 
6. Els empleats públics adscrits a la Inspecció Tributària Local hauran de guardar reserva rigorosa i 
observar estricte secret respecte als assumptes que coneguin per raó del seu càrrec, actuant amb la més 
exquisida cortesia i consideració respecte als interessats i al públic en general. 
          
 
 CAPÍTOL V. - RECAPTACIÓ 
           

 
Secció 1a.- NORMES GENERALS 
     
  Article 30.- DISPOSICIÓ GENERAL 
           
 1.La gestió  recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa encaminada a la realització dels 
crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l'Ajuntament. 
 
2.La recaptació suposa la realització dels drets liquidats tant en període voluntari com en executiu, amb 
l'entrada material o virtual dels fons a la Tresoreria. 
           
3.Tota liquidació reglamentàriament notificada al subjecte passiu comporta l'obligació de satisfer el deute 
tributari. 
 
           
Article 31.- REGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA 
           
1.La recaptació municipal es regirà : 
           
a) Per la Llei General Tributària i altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com per les dis-
posicions dictades pel seu desenvolupament. 
           
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic. 
           
c) Per la present Ordenança General. 
           
2.En defecte  de disposició expressa, regirà el  Reglament General de Recaptació. 
  
Article 32.- PERÍODES DE RECAPTACIÓ 
           
1.La recaptació es realitzarà en: 
a) Període voluntari 
b) Període executiu 
           
2.En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins el terminis assenyalats 
en els articles 47 i 49 d'aquesta Ordenança.  
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3.En període executiu, la recaptació s'efectuarà per via de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat que 
no hagi pagat el deute en període voluntari. 
           
           
Article 33.- ATRIBUCIONS 
           
1.La facultat recaptatòria, tant en període voluntari com en executiu, s'atribueix al òrgans competents de 
l'Administració municipal, sens perjudici de les delegacions que l'Ajuntament pugui efectuar. 
 
2.La recaptació en període voluntari de les exaccions corresponents als abonats del servei d'aigua, en 
concepte de taxa sobre recollida d'escombraries, taxa del servei de clavegueram i la taxa per 
subministrament d'aigua, es realitzarà per l'empresa municipal Fisersa SA. 
 
3.Correspon a l'Alcalde o òrgan en qui delegui, la superior direcció de la recaptació municipal. 
           
4.Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris, en els termes establerts en  
l'article 5è., apartat 3, del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre. 
           
5.Cas de delegació de la facultat recaptatòria en un  altre ens supramunicipal, les competències abans 
esmentades s'atribuirien exclusivament al òrgans corresponents del ens delegat, dins els límits i amb els 
termes de la delegació.  
           
6.Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin d'efectuar-se fora del territori del 
respectiu ens local en relació a la recaptació, seran practicades pels òrgans competents de la Generalitat, 
quan hagin de realitzar-se a Catalunya, i pels òrgans competents de l'Estat quan hagin de realitzar-se fora 
de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. 
           
7.El President de la Corporació podrà sol·licitar de les  autoritats governatives protecció i auxili quan ho 
consideri necessari, pel normal exercici de les facultats recaptatòries. 
           
 
 

Secció 2a. MITJANS DE PAGAMENT  
 
 

Article 34.- LLOCS I FORMES DE PAGAMENT 
 
1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s’haurà de realitzar en efectiu. 
 
2. Excepcionalment, quan així ho disposin les normes de cada exacció, es podrà fer el pagament mitjançant 
efectes timbrats expedits per la corporació. Només quan expressament es disposi per Llei, es podran 
admetre els pagaments en espècie. 
 
3. Els pagaments dels deutes que s’hagin de realitzar en efectiu, es faran en algun dels següents mitjans : 
a) Diner de curs legal. 
b) Xec. 
c) Transferència a través d’entitats financeres. 
d) Targeta de crèdit i/o dèbit autoritzada. 
e) Autorització de càrrec en compte corrent, llibreta d’estalvis o producte/contracte equivalent, mitjançant 
domiciliació bancària. 
f) Gir postal o telegràfic. 
g) Instruments de pagament derivats de contractes d’afiliació autoritzats i acordats per decret de l’Alcaldia-
Presidència. 
h) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat, autoritzat i acordat per decret de l’Alcaldia-
Presidència. 
 
4. Correspon a l’Alcaldia-Presidència o a l’òrgan en qui delegui establir els llocs de pagament on han de ser 
satisfets els deutes en favor d’aquesta administració local. 
 
         
 
Article 35.- XECS  
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1.Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament dels deutes en les condicions establertes en el vigent 
Reglament General de Recaptació o normes complementàries i subsidiàries. 
           
2.Els xecs hauran de ser nominatius, creuats i conformats a favor de  l'ens recaptador. 
           

 
Article 36.- TRANSFERÈNCIA ENTITATS FINANCERES 
           
Com a sistema regular d'ingrés a la Hisenda Municipal els  contribuents podran utilitzar les transferències 
bancàries, la qual modalitat s'ajustarà a les següents condicions: 
           
a) En els casos de declaracions-liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés immediat, o en les 
liquidacions degudament notificades al contribuent i per l'import total del deute. 
           
b) Els  mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els Bancs, les Caixes d'Estalvis o els 
banquers que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent, pel seu abonament al compte corrent 
que assenyali l'Administració recaptatòria. 
           
c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però haurà d'expressar-se el 
concepte o conceptes concrets als quals l'ingrés correspongui. 
           
d) Simultàniament a l'ordre de transferència els contribuents enviaran al servei de recaptació municipal o de 
l'ens delegat, les declaracions que calguin o la còpia de la liquidació notificada, o la referència del rebut o 
rebuts que correspongui, expressant-hi la data de la transferència, el seu import, l'entitat bancària utilitzada 
per a l'operació, o s'adjuntarà fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l'entitat financera mandataria.  La 
tramesa de l'esmentada documentació es realitzarà per correu administratiu o en altres formes admeses per 
la Llei  de Procediment Administratiu. 
           
e) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els efectes, a partir de la data en 
que siguin abonats en el compte a que al·ludeix l'apartat b); sempre que  el contribuent s'hagi  ajustat a les 
presents condicions i es verifiqui l'ordre de transferència dintre del termini voluntari de pagament. 
           
f) L'Administració municipal, una vegada rebut l'import de  la transferència i la documentació a que es 
refereix l'apartat d), tornarà al contribuent la declaració amb la diligència de pagament o l'exemplar de la 
notificació amb el document acreditatiu del seu pagament, en el que s'hi farà constar que s'ha realitzat per 
transferència bancària. 
           
g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principal del deute, no 
queda eximit del recàrrec, les sancions i els interessos en que hagi pogut incórrer; l'import es considerarà a 
compte del total a ingressar i es continuarà el procediment executiu per la quantitat que resti pendent. 
           
h) L'import de les transferències en què fos impossible identificar el concepte o conceptes tributaris, bé per 
omissió de les dades establertes o per error, bé per manca de tramesa dintre  del termini de les 
corresponents declaracions o notificacions, serà tornat al contribuent o a l'entitat expedidora. 
           
i) Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de transferència, o les seves 
reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius contribuents. 
    

 
Article 37.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
           
1.Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, aquests podran domiciliar el 
pagament dels tributs de cobrament periòdic a través d'Entitats Bancàries. 
           
2.Les  domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions: 
           
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s'escau, per la persona que 
voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa obligada al pagament. 
           
b) Els  autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la domiciliació bancària i 
l'òrgan recaptador formularà el càrrec sens perjudici de tercers. 
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c) S'hauran de formalitzar en imprès establert per l'Àrea de gestió tributària, en el qual constarà, com a 
mínim, la identificació dels autoritzants, el número de compte corrent o llibreta d'estalvis i el banc o caixa 
d'estalvis contra el qual s'autoritza carregar el deute o deutes. 

 
d) Els consentiments per totes les autoritzacions de domiciliació presentades i per l’execució de totes les 
autoritzacions de totes les operacions de pagament fetes a la seva empara, s’entendran atorgats amb la 
signatura dels documents presentats amb aquest efecte, en els termes acordats a la Llei 16/2009, de 13 de 
novembre, de Serveis de pagament, a la normativa que la desenvolupa i en allò previst a la diversa 
normativa tributària aplicable. 
 
e) Tindran la consideració d’autoritzacions per a domiciliacions en entitats financeres, tant les que es 
formalitzen en impresos expressos establerts per aquesta administració local, com aquelles que es 
presentin en d’altres formats per part dels contribuents o els seus representants i, per tant, per a tots 
aquests documents s’entendrà atorgat el consentiment en els termes referits a l’article 37.2.d) d’aquesta 
ordenança fiscal general número 1, de gestió, inspecció i recaptació.” 
           
3.S'entendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes i en els successius períodes, per temps 
indefinit, quan es faci constar expressament pel contribuent. 
           
4.La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a l’òrgan recaptador i a 
l’entitat bancària. 
           
5.En els casos en que la domiciliació no sigui atesa dins del termini d'ingrés en període voluntari 
l'Administració podrà anul·lar-la per exercicis successius. 
 
 
Article 38.- GIR POSTAL 
           
1.Els pagaments en efectiu poden fer-se, així mateix, mitjançant gir postal o telegràfic. 
           
2.Els contribuents, al mateix temps que fan la imposició del gir, han de trametre a l'Administració 
recaptatòria la documentació a què es refereix l'apartat d) de l'article 36 de la present ordenança. 
           
3.Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots els efectes realitzats en la data en què el gir s'ha 
imposat. 
             

 
Secció 3a. - ELS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT 
              

 
Article 39.- JUSTIFICANTS DE PAGAMENT 
           
1.El qui pagui un deute municipal tindrà dret que se li lliuri un justificant del pagament realitzat. 
           
2.Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que determina el 
Reglament General de Recaptació vigent, sens perjudici que, l'Administració  municipal, dins l'àmbit de les 
seves competències, pugui establir-ne d'altres. 
             

 
Secció 4a.- GARANTIES DEL PAGAMENT 

 
 

Article 40.- GARANTIES DEL PAGAMENT 
           
1.Els crèdits en favor de la Hisenda municipal estan  garantits en la forma que es determina en el Text refós 
de  la Llei Reguladora de  les Hisendes Locals, el Text refós de la Llei General Pressupostària, la Llei 
General Tributària, el Reglament General de Recaptació i les altres normes aplicables. 
       

 
Secció 5a.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT 
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Subsecció primera. Criteris generals 
 

Article 41.- NORMES GENERALS  
           
1.L'Administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i 
no tributaris. 
           
2.Les formes, les condicions i els procediments per atorgar els ajornaments i fraccionaments seran les que 
estableix  el Reglament General de Recaptació vigent i les altres normes que siguin d'aplicació. 
           
3. Les resolucions per a la possible concessió d’ajornament i/o fraccionament quedaran condicionades al fet 
que els sol·licitants estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries durant la vigència del 
corresponent acord, per la qual cosa vindran obligats de presentar un pla de pagaments per la totalitat del 
seu deute pendent i d’aportar les garanties requerides en els termes establerts al Reglament general de 
recaptació i, en cas d’incompliment de qualsevol dels pagaments previstos i aprovats en la resolució 
d’aquesta administració local, es deixarà sense efecte la concessió de l’ajornament i/o fraccionament. 
 
4. La presentació de sol·licituds d’ajornament i/o fraccionament reiteratives d’altres anteriors que hagin estat 
desestimades o les resolucions de concessió de les quals s’hagin deixat sense efecte, o bé també 
reiteratives d’altres anteriors, les resolucions de concessió de les quals no s’hagin atès pel que fa als 
pagaments previstos per donar compliment als terminis i condicions acordats, implicarà la inadmissió a 
tràmit d’aquestes noves sol·licituds d’ajornament i/o fraccionament i que es tinguin per no presentades a tots 
els efectes en els termes previstos al Reglament general de recaptació. 
 
5. No es concediran ajornaments i/o fraccionaments en les taxes en les que el meritament es produeixi en el 
moment de la sol·licitud i s’exigeixi el seu dipòsit previ. 

 
Article 42. COMPETÈNCIES 

 
1.Correspon a l'Alcalde o òrgan en qui delegui atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes 
municipals, dins el mateix exercici econòmic en què es concedeixin, sempre que el pla de disposició de 
Fons de la Tresoreria ho permeti. 
           
2.Correspon al Ple, que podrà delegar en la Junta de Govern Local, la facultat d'atorgar la resta 
d'ajornaments o fraccionaments de deutes municipals. 
 
3. En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per atorgar ajornaments i 
fraccionaments de deutes a favor de la Corporació quedarà reservada a l’Ajuntament, llevat que en l’acord 
de delegació es disposi expressament una altra cosa.” 
 

 
Article 43. GARANTIES 
           
1.El peticionari de l'ajornament o fraccionament d'un deute haurà de constituir garantia en la forma 
legalment establerta. 

 
2.Correspon a l’Alcalde o òrgan en qui delegui, determinar la quantia de l’import conjunt del deute, a partir 
de la qual no s’exigiran garanties per les sol·licituds d’ajornament i de fraccionament de pagament, tant si 
aquest deute es troba en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del 
manteniment, en aquest darrer cas, de les traves existents sobre els béns i drets del deutor en el  moment 
de presentació de la sol·licitud. En defecte d’aquesta regulació, s’aplicarà l’import determinat per les 
sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament que la normativa acordi per a les administracions 
locals i, també en defecte d’aquesta normativa, s’aplicarà l’import determinat per a aquestes sol·licituds 
gestionades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
           
3.En casos molt qualificats i excepcionals, podrà adoptar-se acord motivat d'ajornament o fraccionament de 
deutes,  sense prestació de cap garantia, quan el sol·licitant al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
 
 4. Com a norma general, es demanarà el dipòsit d’un aval d’una entitat financera, d’una cooperativa de 
crèdit o una societat de garantia autoritzada a operar a l’Estat Espanyol, per un import total que ha de ser la 
suma del total del deute pendent pel qual es demana l’ajornament i, per tant, corresponent a l’import 
principal més els recàrrecs de constrenyiment i més els interessos de demora derivats del propi ajornament, 
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més el vint-i-cinc per cent de la suma d’aquestes partides, a la data de la seva presentació, on consti 
específicament la renúncia als beneficis d’ordre, divisió i excussió, i constituït per durada indefinida, restant 
vigent fins la cancel·lació total del deute, el beneficiari del qual haurà de ser l’Ajuntament de Figueres amb 
CIF número P1707200J, amb compromís de pagament dins de les vint-i-quatre hores següents a la recepció 
fefaent del primer requeriment, responent íntegrament de l’import avalat amb independència que, per 
qualsevol causa, els deutes avalats quedin vinculats a un conveni que es pogués celebrar i acordar en cas 
de donar-se lloc a la declaració de concurs de creditors envers de l’avalat. 
5. En cas d’acreditar-se fefahentment que no es pot aportar un aval en els termes referits a l’apartat anterior, 
els òrgans de la recaptació valoraran l’acceptació d’altres garanties que es poguessin considerar suficients, 
per a la qual cosa l’obligat a pagament haurà d’aportar les justificacions i la documentació que li requereixin 
en els termes i amb l’acceptació expressa de les condicions que se li especifiquin, també d’acord amb els 
modelaris que se li poguessin demanar.  
 
Subsecció segona.  Criteris específics 
 
  Article 44. Normes específiques. 
 
1. Les sol·licituds d’ajornament que abastin els deutes tributaris derivats de rebuts de cobrament periòdic 
per padró de l’exercici en curs, els obligats dels quals no tinguin ni sancions pendents per qualsevol 
concepte, tant si es troben en via voluntària com en via executiva, ni d’altres deutes pendents en via 
executiva, i es demanin per un termini igual o inferior a sis mesos, s’entendran automàticament concedits en 
el moment de la sol·licitud sense necessitat de resolució expressa. 
2. Les concessions automàtiques d’ajornament en els termes explicitats a l’apartat 1 anterior, també es 
troben subjectes a les condicions generals especificades a la subsecció primera de la secció cinquena 
d’aquestes ordenances, i comporta l’acceptació per part de l’obligat al pagament que, en cas que aquest 
deutor tingui pagaments al seu favor, degudament reconeguts durant el període de concessió de 
l’ajornament per part d’aquesta administració local, aquestes quanties s’aplicaran primer al pagament parcial 
o total del deute del qual es demana l’ajornament, fins a la seva extinció. 
        

 
Secció 6a.- ALTRES FORMES D’EXTINCIÓ DELS DEUTES 
                     

 
Article 45. COMPENSACIÓ 
           
1.En la forma legalment establerta, correspondrà a l'òrgan competent de l'Administració local autoritzar la 
compensació de  deutes a favor de la Corporació que es trobin en fase de recaptació, tant voluntària com 
executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor. 
 
2.S'autoritza la compensació d'ofici dels ingressos recaptats per l'empresa municipal Figueres de Serveis 
SA, una vegada fiscalitzats i comprovats, amb l'import de les obligacions reconegudes pels serveis que 
presta l'empresa municipal.  
               

 
Secció 7a.- RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI 
   

 
Article 46. FORMES D’INGRÉS EN VOLUNTÀRIA 
           
Les formes d'ingrés en període voluntari poden ser : 
           
a) Ingrés directe. 
b) Ingrés periòdic per rebut. 
        
   
Article 47. INGRÉS DIRECTE 
           
1.Són els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada; poden ser: 
           
a) Ingrés a compte per dipòsit previ. 
b) Per ingrés simultani a la declaració-liquidació. 
c) Per ingrés simultani a l'inici de la prestació d'un servei o a la realització d'una activitat. 
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d) Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada. 
           
2.El dipòsit previ tindrà  el caràcter de lliurament a compte de  la  liquidació practicada per l'oficina gestora. 
 
3.Tanmateix, quan una agrupació de contribuents hagi sol·licitat de l'Ajuntament el règim de conveni, l'ingrés 
de les quotes previstes a les Ordenances municipals respectives seran a compte de la quota que es fixi en 
l'aprovació del conveni, i subsistirà l'obligació de presentar declaració, i, si s'escau, l'ingrés dintre dels 
terminis assenyalats. 
           
4.El cobrament per ingrés simultani es farà quan així ho disposi expressament l'ordenança reguladora del 
tribut o la reglamentació objecte del deute. 
           

 
Article 48. TERMINIS PER L’INGRÉS DIRECTE 
           
Llevat que la Llei o l'Ordenança Fiscal o Reglamentació corresponent en disposi un altre, el termini per 
l'ingrés directe en període voluntari de les liquidacions de deutes notificades individualment serà el següent: 
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de  la data de recepció de la notificació fins al dia 
20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins l'immediat hàbil següent. 
b) Les notificades entre els  dies 16 i últim de cada mes, des de la  data de recepció de la notificació fins al 
dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, l’ immediat hàbil següent. 
           
 
Article 49. INGRÉS PERIÒDIC PER REBUT 
 
1.Els deutes que es meriten periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que l'ordenança fiscal 
corresponent disposi una altra cosa. 

 
2. Pels deutes que es meriten periòdicament, anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de 
conformitat amb el que preveu l'article 21 de la present Ordenança. 
 
3. Es publicaran els edictes corresponents en el BOP  i s'exposaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i, 
si s'escau, en l'ens  supramunicipal delegat, que tindran els efectes de notificació col·lectiva. Tanmateix,  
hauran de  divulgar-se pels mitjans de comunicació que es considerin més adients. 
L'edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir, almenys: 
a) El termini d'ingrés 
b) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament. 
c) L'advertiment que, transcorregut el termini d'ingrés fixat, els tributs seran exigits pel procediment de 
constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos de demora i, si s'escau, les costes que produeixin. 
           
4. En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions individuals. 
      
Article 50. TERMINIS D’INGRÉS PERIÒDIC 
           
1. Correspon a l'Alcaldia o òrgan a qui delegui, fixar anualment el calendari del contribuent en el qual es 
determinaran tots els terminis d'ingrés periòdic. 
 
2. L'Alcaldia podrà establir el formalitzar la domiciliació bancària per a la cobrança dels tributs que es girin 
als contribuents en el moment en què es procedeixi a una inscripció o obtinguin una autorització o 
concessió, sempre que es donguin les següents circumstàncies: 
 
a) Que els rebuts siguin per les quotes de taxes o preus de serveis de recepció voluntària i en concurrència 
amb altres similars no públics. 
b) Que la taxa o preu sigui d'acreditament continu i amb periodicitat inferior a l'any. 
c) Que en altres serveis concurrents es tingui per regla aquesta obligatorietat. 

 
Article 51. CONSEQÜÈNCIES DEL NO PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI 
           
Per tots els deutes pendents, una vegada finalitzat el període voluntari, es determinarà la exigència dels 
recàrrecs del període executiu previstos a la Llei General Tributària, meritant els interessos de demora en 
les condicions i pel percentatge que legalment correspongui, a més de l'obligació del deutor d'assumir els 
costos que es derivin del procediment executiu. 
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Secció 8a. - RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT  
                
Article 52. FACULTAT D'UTILITZAR LA VIA DE CONSTRENYIMENT 
 
L'Administració municipal o, si s'escau, l'Administració supramunicipal delegada, tindrà plena capacitat per 
utilitzar la via administrativa de constrenyiment per a la recaptació executiva dels deutes de dret públic a 
favor dels ens locals, ostentarà   les prerrogatives establertes legalment per la Hisenda de l'Estat i actuarà 
de conformitat amb els procediments administratius corresponents. 

 
Article 53. TÍTOLS PER L’EXECUCIÓ 
           
1.La providència de constrenyiment tindrà el caràcter de títol acreditatiu del crèdit, als efectes de despatxar 
l'execució per la via administrativa de constrenyiment. 
 
2.L'esmentat títol contindrà les dades que determina  el Reglament General de Recaptació i tindrà la 
mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels deutors. 
           

 
Article 54. EXPEDICIÓ DELS TÍTOLS 
           
Finalitzat el termini d'ingrés en període voluntari, s'expediran els títols a què es refereix l'article anterior, en 
els quals s'inclouran tots els deutes a favor de la Hisenda municipal que hagin quedat pendents de 
cobrament. 
         
Article 55. PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
           
1.La providència de constrenyiment inicia l'execució contra el patrimoni del deutor en virtut dels títols a que 
es refereixen els articles anteriors. 
           
2.L'òrgan competent per a dictar-la és la Tresoreria de l'ens que hagi assumit les facultats de recaptació. 
           
3.La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, d'acord amb el que estableix el Reglament 
General de Recaptació o les normes que el substitueixin o el complementin. 
           

 
Article 56. TERMINIS D’INGRÉS EN EXECUTIVA 
           
1.El termini d'ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de constrenyiment seran els  
següents: 
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 
20 del mateix mes o, si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent. 
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al 
dia 5 del mes següent, o si aquest no fos hàbil, l’immediat hàbil següent. 
       
           
Article 57. CÀLCUL DE RECÀRREC, INTERESSOS I COSTOS 
           
El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i  els costos que es derivin del procediment 
executiu es calcularan de conformitat amb el que disposen les normes que siguin d'aplicació, i, junt amb 
l'import del principal, formaran part del deute. 
           
           
Article 58. PROVIDENCIA D'EMBARGAMENT 
           
Transcorregut el termini assenyalat en l'article 55, sense haver-se efectuat l'ingrés requerit, l’òrgan 
competent, dictarà providència ordenant l'embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu judici, 
per a cobrir l'import del principal del deute i el recàrrec, els interessos i els costos que s'hagin causat o es 
causin. 
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Article 59. EMBARGAMENT DE BÉNS 
           
Per a l'execució de l'embargament de béns i drets dels deutors es seguirà l'ordre i el procediment que 
estableix el Reglament General de  Recaptació o, si s'escau, les normes que el substitueixen o el 
complementin. 
                     

 
Article 60. ALIENACIÓ DELS BÉNS EMBARGATS 
           
1.Es seguirà el que disposa el Reglament General de  Recaptació vigent o les normes complementàries o 
substitutòries que s'estableixin. 
           
2.Correspon al Tresorer de l'ens que té assumides les facultats de recaptació autoritzar la subhasta de béns 
embargats. 
          

 
Article 61. AIXECAMENT DE L'EMBARGAMENT DE BÉNS 
           
1.Qualsevol moment abans de l'adjudicació dels béns els  deutors podran alliberar els béns embargats 
pagant la totalitat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec, els interessos i els costos meritats fins al 
moment i els del procediment posterior. 
           
2.Tanmateix, cobert l'import total del deute amb el producte de l'adjudicació de béns efectuada, si s'escau, 
s'aixecarà l'embargament dels altres béns no alienats i es procedirà a posar a disposició del deutor el saldo 
que resulti al seu favor. 
                 
 
Secció 9a. – BAIXES PROVISIONALS PER INSOLVÈNCIA 
           

 
Article 62. CONCEPTE I EFECTES 

 
1. Són fallits aquells obligats a pagament respecte dels quals s’ignori la existència de béns o drets 
embargables o realitzables en la quantia suficient pel cobrament total del dèbit. 
           
2. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de recaptació perquè han 
resultat fallits els obligats al pagament i altres responsables, si n'hi hagués. 
           
3. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes del crèdit, sens perjudici de les 
accions que pugui exercir l'Ajuntament, de conformitat amb les normes que siguin d'aplicació. 

 
4. Declarat fallit un deutor i no havent-hi altres obligats o responsables del deute, els crèdits contra aquest 
deutor de venciment posterior a la declaració, es consideraran vençuts i seran donats de baixa per 
referència. 
                     
Article 63. DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE 
           
1.Es seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament General de Recaptació i les altres 
normes aplicables. 
           
2.Els expedients seran tramitats per l'Administració que tingui assumides les facultats de recaptació.  
           
3.Correspon a l'òrgan competent de l'ens local que tingui atribuïda la gestió tributària, prèvia fiscalització de 
la Intervenció, resoldre l'expedient. 
           
4.En el cas que les facultats de gestió, inspecció, recaptació i revisió estiguin delegades en un altre ens 
supramunicipal, correspondrà a aquest resoldre l'expedient abans esmentat, però, en tot cas, haurà de 
constar-hi preceptivament l'informe de l'Ajuntament. 
                     
Secció 10ª FINALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT 
           
 Article 64. FINALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT 
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1.Quan en el procediment esmentat en via de constrenyiment resultin saldats els dèbits perseguits en el seu 
import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà ultimat l'expedient. 
 
2.Quan l'import obtingut sigui insuficient s'aplicarà el  que disposa el Reglament General de Recaptació. 

 
  
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
1. De conformitat amb el que disposen els articles 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 46 de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya, l’Ajuntament de Figueres podrà delegar en la Comarca llurs facultats, tributàries de gestió, 
recaptació i revisió, sens perjudici de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que pot també 
establir amb d’altres administracions públiques. 
  
2.Correspon al Ple adoptar l'acord de delegació, que haurà de fixar l'abast i contingut d'aquesta. 

 
3.Acceptada la delegació per part de l'ens supramunicipal delegat es farà pública, mitjançant edictes que es 
publicaran en  el BOP i en DOGC, per a general coneixement. 
           
4.Per l'exercici de les facultats delegades haurà d'ajustar-se als procediments, tràmits i mesures en general 
jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributària que estableix la el Text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i supletòriament la Llei general Tributària, l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació de l'ens delegat i supletòriament la present Ordenança, a més de les normes reglamentàries que 
siguin d'aplicació. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s'aplicarà la Llei General Tributària, el Text refós de la 
reguladora de les Hisendes Locals, el Reglament general de recaptació i altres disposicions que les 
desenvolupin o complementin. 
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Sigla Nom Carrer NºInicial NºFinal Parells/Senars

Codi 
Index 

Categoria 
fiscal 

Observacions 

AU A26 TRAM MUNICIPI 0 9999 T 2  
AU A7-E15 TRAM MUNICIPI 0 9999 T 1  
AV AIGUETA 0 9999 T 2  
AV BARCELONA 0 9999 T 2  
AV COSTA BRAVA 0 9999 T 3  
AV MARIA ÀNGELS ANGLADA 0 9999 T 2  
AV MARIGNANE 0 9999 T 2  
AV MONTSERRAT VAYREDA TRULLOL 0 9999 T 3  
AV OLIMPIA 0 9999 T 4  
AV PAISOS CATALANS 0 9999 T 2  
AV PARC DEL MANOL 0 9999 T 2  
AV PERPINYA 0 9999 T 2  
AV PIRINEUS 0 9999 T 3  
AV REC SUSANNA 0 9999 T 2  
AV ROSES 69 9999 S 1  
AV ROSES 84 9999 P 1  
AV ROSES 1 67 S 2 PS DRETS HUMANS 
AV ROSES 2 82 P 2 PS DRETS HUMANS 
AV SALVADOR DALI DOMENECH 0 9999 T 2  
AV SPECIALS OLYMPICS 2000 0 9999 T 4  
AV VILALLONGA 0 9999 T 2  
B. PALOL (VILATENIM) 0 9999 T 4  
BD INDUSTRIA 0 9999 T 1  
BD MERCER 0 9999 T 1  
C/ ABDO TERRADAS PULI 0 9999 T 3  
C/ ADELA ROSA 0 9999 T 4  
C/ AGAPIT TORRENT 0 9999 T 4  
C/ AIGUETA 0 9999 T 4  
C/ ALBENIZ 0 9999 T 4  
C/ ALBERA 0 9999 T 4  
C/ ALBERT COTO 0 9999 T 3  
C/ ALEMANYA 0 9999 T 2  
C/ ALEXANDRE DEULOFEU TORRES 0 9999 T 2  
C/ ALVAREZ DE CASTRO 0 9999 T 3  
C/ AMPLE 0 9999 T 2  
C/ ANGEL 0 9999 T 3  
C/ ANICET DE PAGES 0 9999 T 3  
C/ ANTONI RIBAS DE CONILL 0 9999 T 2  
C/ ANTONIA RAGUER MOLINAS 0 9999 T 3  
C/ APEL.LES MESTRES 0 9999 T 4  
C/ AQUARI 0 9999 T 4  
C/ ARIBAU 0 9999 T 3  
C/ ARIES 0 9999 T 4  
C/ ARNERA 0 9999 T 4  
C/ ÀUREA DE SARRÀ 0 9999 T 2  
C/ AUSIAS MARCH 0 9999 T 2  
C/ AVI XAXU 0 9999 T 3  
C/ AVIADOR COLLAR 0 9999 T 4  
C/ AVINYONET 0 9999 T 4  
C/ BALADRES 0 9999 T 1  
C/ BALMES 1 81 S 3 EMPORDÀ 
C/ BALMES 2 80 P 3 EMPORDÀ 
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C/ BALMES 83 9999 S 4  
C/ BALMES 82 9999 P 4  
C/ BANYULS 0 9999 T 4  
C/ BARCELONETA 0 9999 T 3  
C/ BASSEGODA 0 9999 T 4  
C/ BELGICA 0 9999 T 2  
C/ BELLAGARDE 0 9999 T 3  
C/ BELLAIRE 0 9999 T 2  
C/ BESALU 0 9999 T 1  
C/ BLANC 0 9999 T 2  
C/ BORRASSA 0 9999 T 2  
C/ BRUC 0 9999 T 3  
C/ BRUEL 0 9999 T 3  
C/ BRUGUERA 0 9999 T 2  
C/ CAAMAÑO 0 9999 T 2  
C/ CABANES 0 9999 T 3  
C/ CADAQUES 0 9999 T 3  
C/ CALÇADA -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ CAMPINYA -VILATENIM- 0 9999 T 2  
C/ CAN LEL 0 9999 T 4  
C/ CANIGO 0 9999 T 2  
C/ CANTALLOPS 0 9999 T 3  
C/ CAP DE CREUS 0 9999 T 2  
C/ CAP NORFEU 0 9999 T 2  
C/ CAPMANY 0 9999 T 3  
C/ CAPRICORNI 0 9999 T 4  
C/ CAPUTXINS 0 9999 T 3  
C/ CARLES CORRETGER 0 9999 T 4  
C/ CARLES FAGES DE CLIMENT 0 9999 T 2  
C/ CARME MONTURIOL 0 9999 T 4  
C/ CARRERS, VIALS I ESPAIS PÚBLICS SENSE NOM 0 9999 T 4  
C/ CASERNA 0 9999 T 3  
C/ CASTELLO 0 9999 T 2  
C/ CENDRASSOS 0 9999 T 3  
C/ CIUTAT DE PIRENE 0 9999 T 2  
C/ CLERCH I NICOLAU 0 9999 T 3  
C/ CLOSA RASA 0 9999 T 4  
C/ CLOSETA 0 9999 T 4  
C/ COL.LEGI 0 9999 T 2  
C/ COLOM 0 9999 T 3  
C/ COMPOSITOR BARO 0 9999 T 3  
C/ COMPOSITOR COLL 0 9999 T 3  
C/ COMPOSITOR JUNCA 0 9999 T 3  
C/ COMPOSITOR MUNDI 0 9999 T 2  
C/ COMPOSITOR SERRA 0 9999 T 3  
C/ CONCEPCIO 0 9999 T 2  
C/ CONCORDIA 0 9999 T 3  
C/ COROMINA 0 9999 T 2  
C/ CRANC 0 9999 T 4  
C/ CRESQUES ELIES 0 9999 T 4  
C/ CREU DE LA MA 0 9999 T 3  
C/ CREU DEL TERME 0 9999 T 4  
C/ CUIXA 0 9999 T 4  
C/ DALMAU DE CREIXELL 0 9999 T 3  
C/ DAMA D'ARAGO 0 9999 T 2  
C/ DAMAS CALVET 0 9999 T 3  
C/ DECIANA 0 9999 T 4  
C/ DINAMARCA 0 9999 T 2  
C/ DOCTOR BARRAQUER 0 9999 T 4  
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C/ DOCTOR FERRAN 0 9999 T 4  
C/ DOCTOR FLEMING 0 9999 T 4  
C/ DOCTOR MARAÑON 0 9999 T 4  
C/ DOCTOR OCHOA 0 9999 T 4  
C/ DOCTOR PASTEUR 0 9999 T 4  
C/ DOCTOR ROVIRA 0 9999 T 3  
C/ DOMENEC RODIL 0 9999 T 4  
C/ DOMICILI PENDENT 0 9999 T 4  
C/ DUANA -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ EDUARD RODEJA 0 9999 T 3  
C/ ELX 0 9999 T 2  
C/ EMPORDA 0 9999 T 2  
C/ ENGINYERS 0 9999 T 1  
C/ ENRIC GRANADOS 0 9999 T 4  
C/ ENRIC SANS 0 9999 T 3  
C/ ENRIQUETA PALER 0 9999 T 2  
C/ ERES DE LA VILA 0 9999 T 3  
C/ ERES D'EN SANS 0 9999 T 3  
C/ ESCOLES 0 9999 T 3  
C/ ESCORPI 0 9999 T 4  
C/ ESCULAPI 0 9999 T 4  
C/ ESGLÉSIA - VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ ESPERANÇA 0 9999 T 3  
C/ ESPOLLA 0 9999 T 3  
C/ ESTACIO 0 9999 T 3  
C/ FAR D'EMPORDA 0 9999 T 4  
C/ FLORENCI MAUNÉ 0 9999 T 3  
C/ FLUVIA 0 9999 T 4  
C/ FONT DEL SOC 0 9999 T 4  
C/ FORN BAIX 0 9999 T 1  
C/ FORN NOU 0 9999 T 2  
C/ FORTIA 0 9999 T 3  
C/ FOSSOS 0 9999 T 2  
C/ FRANÇA 0 9999 T 2  
C/ FRANCESC GIMENO 0 9999 T 4  
C/ FREDERIC MISTRAL 0 9999 T 3  
C/ GALLIGANS 0 9999 T 3  
C/ GARRIGAS 0 9999 T 2  
C/ GERMANES MASSANET 0 9999 T 1  
C/ GINESTA 0 9999 T 1  
C/ GIRONA 0 9999 T 1  
C/ GLÒRIA COMPTE MASSACHS 0 9999 T 4  
C/ GONZALEZ DE SOTO 0 9999 T 3  
C/ GORGS -VILATENIM- 0 9999 T 2  
C/ GRAN BRETANYA 0 9999 T 2  
C/ GRANOLLES 0 9999 T 4  
C/ GRECIA 0 9999 T 2  
C/ HOLANDA 0 9999 T 2  
C/ HORTA PAGES 0 9999 T 3  
C/ HORTES 0 9999 T 3  
C/ HOSPITAL -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ INDIQUETAS 0 9999 T 4  
C/ ISABEL II 0 9999 T 3  
C/ ISIDRE NONELL 0 9999 T 4  
C/ ITALIA 0 9999 T 2  
C/ J.V.FOIX 0 9999 T 4  
C/ JOAN ARDERIUS 0 9999 T 2  
C/ JOAN BRUGUERA 0 9999 T 3  
C/ JOAN MARAGALL 0 9999 T 1  
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C/ JOAN MARIA GUASCH 0 9999 T 4  
C/ JOAN MATAS 0 9999 T 2  
C/ JOAN NUÑEZ 0 9999 T 4  
C/ JOAN REGLA 0 9999 T 3  
C/ JOAN SALVAT 0 9999 T 4  
C/ JOAN SUBIAS 0 9999 T 3  
C/ JOAQUIM CUSI I FORTUNET 0 9999 T 4  
C/ JOAQUIM MIR 0 9999 T 4  
C/ JOAQUIM SOROLLA 0 9999 T 4  
C/ JOAQUIM VAYREDA 0 9999 T 4  
C/ JOAQUIM XIRAU 0 9999 T 4  
C/ JONCOLS 0 9999 T 3  
C/ JONQUERA 1 11 S 1 CANIGO 
C/ JONQUERA 2 26 P 1 PL PATATES 
C/ JONQUERA 13 9999 S 2  
C/ JONQUERA 28 9999 P 2  
C/ JORDI CUFFI CASELLAS 0 9999 T 4  
C/ JOSEP AZEMAR 0 9999 T 3  
C/ JOSEP BONATERRA 0 9999 T 4  
C/ JOSEP CARNER 0 9999 T 4  
C/ JOSEP DE MASDEVALL 0 9999 T 3  
C/ JOSEP MARIA DE SEGARRA 0 9999 T 4  
C/ JOSEP MARIA SERT 0 9999 T 4  
C/ JOSEP MARIA VIDAL SASTREGENER  0 9999 T 4  
C/ JOSEP PASSOLAS 0 9999 T 3  
C/ JOSEP ROCA I BROS 0 9999 T 3  
C/ JULI GARRETA 0 9999 T 3  
C/ JUNCARIA 0 9999 T 4  
C/ LASAUCA 0 9999 T 2  
C/ LLADO 0 9999 T 3  
C/ LLANÇA 0 9999 T 3  
C/ LLEIDA 0 9999 T 3  
C/ LLEO 0 9999 T 4  
C/ LLERS 0 9999 T 3  
C/ LLOBREGAT 0 9999 T 4  
C/ LLORER 0 9999 T 3  
C/ LLOSSES 0 9999 T 1  
C/ LLUIS MILLET I PAGES 0 9999 T 4  
C/ MAGNOLIA 0 9999 T 1  
C/ MAGRE 0 9999 T 1  
C/ MAJOR 0 9999 T 4  
C/ MANOL 0 9999 T 4  
C/ MANUEL BRUNET SOLA 0 9999 T 3  
C/ MANUEL DE FALLA 0 9999 T 2  
C/ MAR 0 9999 T 3  
C/ MARCA 0 9999 T 3  
C/ MARCA DE L'HAM 0 9999 T 4  
C/ MARE DE DEU DE MONTSERRAT 0 9999 T 2  
C/ MARGARIDA -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ MARIA ANGELS VAYREDA 0 9999 T 1  
C/ MARIA BAIG 0 9999 T 4  
C/ MARIA FORTUNY 0 9999 T 4  
C/ MARIA LLAVANERA 0 9999 T 4  
C/ MARIA PUJOLAR 0 9999 T 4  
C/ MARINA VEGA 0 9999 T 3  
C/ MASSANA 0 9999 T 4  
C/ MEDES 0 9999 T 3  
C/ MENDEZ NUÑEZ 1 7 S 2 LLÀTZER 
C/ MENDEZ NUÑEZ 2 20 P 2 LLÀTZER 
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C/ MENDEZ NUÑEZ 9 9999 S 3  
C/ MENDEZ NUÑEZ 22 9999 P 3  
C/ MET MIRAVITLLES 0 9999 T 2  
C/ MIGDIA 0 9999 T 3  
C/ MIQUEL AYATS CASTELLVI 0 9999 T 4  
C/ MOLI DE VENT 0 9999 T 3  
C/ MOLLET DE PERALADA 0 9999 T 4  
C/ MON MILLOR 0 9999 T 4  
C/ MONTGO 0 9999 T 3  
C/ MONTURIOL 0 9999 T 2  
C/ MORAGUES -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ MORERIA 0 9999 T 1  
C/ MOSSEN JESUS FRANCO 0 9999 T 4  
C/ MUGA 0 9999 T 4  
C/ MUNTANER 0 9999 T 2  
C/ MURALLA 0 9999 T 2  
C/ NARCIS GAY 0 9999 T 3  
C/ NARCIS SOLER 0 9999 T 2  
C/ NAVATA 0 9999 T 4  
C/ NORD 0 9999 T 2  
C/ NOSTRA SENYORA DE LOURDES 0 9999 T 3  
C/ NOTARI SALVADOR DALI 0 9999 T 3  
C/ NOU 0 9999 T 2  
C/ NOU -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ NURIA 0 9999 T 3  
C/ OLIVA 0 9999 T 3  
C/ OLOT 0 9999 T 3  
C/ ORIENT 0 9999 T 3  
C/ ORLINA 0 9999 T 4  
C/ PANISSARS 0 9999 T 3  
C/ PASTORA 0 9999 T 4  
C/ PAU, LA 0 9999 T 3  
C/ PEDRERES 0 9999 T 4  
C/ PEIXOS 0 9999 T 4  
C/ PELAI MARTINEZ 0 9999 T 3  
C/ PELLA I FORGAS 0 9999 T 2  
C/ PENI 0 9999 T 4  
C/ PEP VENTURA 0 9999 T 2  
C/ PERALADA 2 30 P 1 AMPLE 
C/ PERALADA 1 41 S 1 MURALLA 
C/ PERALADA 43 9999 S 2  
C/ PERALADA 32 9999 P 2  
C/ PERE III 0 9999 T 3  
C/ PERE SERAS ISERN 0 9999 T 3  
C/ PERE TEIXIDOR 0 9999 T 2  
C/ PI 0 9999 T 3  
C/ PI I MARGALL 0 9999 T 3  
C/ PILAR 0 9999 T 2  
C/ PLA DE SANT PAU - VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ PLA DEL MARQUÉS - VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ PLAÇA -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ POETA MARQUINA 0 9999 T 3  
C/ POMPEU FABRA 0 9999 T 2  
C/ PONENT 0 9999 T 2  
C/ PONT DE MOLINS 0 9999 T 4  
C/ PORT DE LA SELVA 0 9999 T 3  
C/ PORT LLIGAT 0 9999 T 3  
C/ PORTELLA 0 9999 T 1  
C/ PORTUGAL 0 9999 T 2  
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C/ POU ARTESIA 0 9999 T 3  
C/ POUS I PAGES 0 9999 T 3  
C/ PRESIDENT KENNEDY 0 9999 T 4  
C/ PRIMFILAT 0 9999 T 1  
C/ PRINCEP 0 9999 T 3  
C/ PROGRES 0 9999 T 4  
C/ PUIG D'ESQUER 0 9999 T 4  
C/ PUIG NEULOS 0 9999 T 3  
C/ PUIG ROM 0 9999 T 4  
C/ PUJADA AL CASTELL 0 9999 T 4  
C/ PUJADES 0 9999 T 3  
C/ QUERMANÇO 0 9999 T 4  
C/ RABÓS D'EMPORDÀ 0 9999 T 2  
C/ RAFAEL TORRNET 0 9999 T 4  
C/ RAJOLERIA -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ RAMON BASIL 0 9999 T 3  
C/ RAMON LLULL 0 9999 T 3  
C/ RAMON MANDRI 0 9999 T 4  
C/ RAMON REIG 0 9999 T 4  
C/ RAMON Y CAJAL 0 9999 T 4  
C/ REC ARNAU 0 9999 T 3  
C/ RECTORIA -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ RENTADOR 0 9999 T 3  
C/ REQUESENS 0 9999 T 4  
C/ RICARD GIRALT 0 9999 T 2  
C/ RICARDELL 0 9999 T 4  
C/ RIERA GALLIGANS 0 9999 T 4  
C/ RIUMORS 0 9999 T 3  
C/ ROCABERTI 0 9999 T 3  
C/ RODES 0 9999 T 3  
C/ ROMANS 0 9999 T 4  
C/ ROSA 0 9999 T 3  
C/ ROSSELLO 0 9999 T 3  
C/ RUBAUDONADEU 0 9999 T 2  
C/ RUTLLA 0 9999 T 2  
C/ SAGITARI 0 9999 T 4  
C/ SALINES 0 9999 T 4  
C/ SALUT 0 9999 T 4  
C/ SALVADOR ESPRIU 0 9999 T 3  
C/ SANT ANTONI 1 31 S 2 LLÀTZER 
C/ SANT ANTONI 2 34 P 2 LLÀTZER 
C/ SANT ANTONI 33 9999 S 3  
C/ SANT ANTONI 36 9999 P 3  
C/ SANT CLIMENT SESCEBES 0 9999 T 3  
C/ SANT CRISTOFOL 0 9999 T 2  
C/ SANT DOMENEC 0 9999 T 2  
C/ SANT ESTEVE 0 9999 T 3  
C/ SANT FRANCESC DE PAULA 0 9999 T 3  
C/ SANT JOAN BAPTISTA 0 9999 T 3  
C/ SANT JORDI 0 9999 T 3  
C/ SANT JOSEP 0 9999 T 3  
C/ SANT JOSEP SOL D'ISERN 0 9999 T 3  
C/ SANT LLATZER 0 9999 T 2  
C/ SANT LLUIS GONZAGA 0 9999 T 3  
C/ SANT MIQUEL DELS SANTS 0 9999 T 3  
C/ SANT PAU 0 9999 T 2  
C/ SANT PAU DE LA CALÇADA 0 9999 T 2  
C/ SANT PERE 0 9999 T 1  
C/ SANT PERE DE RODA 0 9999 T 3  
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C/ SANT RAFAEL 0 9999 T 3  
C/ SANT ROC 0 9999 T 3  
C/ SANT SALVADOR 0 9999 T 4  
C/ SANT SIMO 0 9999 T 3  
C/ SANT VICENÇ 0 9999 T 3  
C/ SANTA LLOGAIA 0 9999 T 3  
C/ SANTA LLUCIA 0 9999 T 3  
C/ SANTA MARGARIDA 0 9999 T 3  
C/ SANTIAGO MUNDI 0 9999 T 4  
C/ SANTIAGO RUSIÑOL 0 9999 T 4  
C/ SANTS CELI I RUSTIC 0 9999 T 3  
C/ SARDANA 0 9999 T 3  
C/ SEBASTIA TRULLOL 0 9999 T 4  
C/ SIMO GRATACOS 0 9999 T 3  
C/ SITJA 0 9999 T 3  
C/ SIURANA 0 9999 T 3  
C/ SOL D'ISERN 0 9999 T 3  
C/ SUD 0 9999 T 3  
C/ TALC 0 9999 T 3  
C/ TALLAFERRO 0 9999 T 3  
C/ TAMARIUS I ROSES 0 9999 T 4  
C/ TAPIOLES 0 9999 T 3  
C/ TAPIS 0 9999 T 2  
C/ TARRAGONA 0 9999 T 3  
C/ TAURE 0 9999 T 4  
C/ TER 0 9999 T 2  
C/ TERRADES 0 9999 T 3  
C/ TERRERES 0 9999 T 3  
C/ TINTS 0 9999 T 2  
C/ TOLDRA 0 9999 T 4  
C/ TORRAS I BAGES 0 9999 T 3  
C/ TORTELLA 0 9999 T 3  
C/ TRAMUNTANA 0 9999 T 2  
C/ TRO -VILATENIM- 0 9999 T 4  
C/ VALENCIA 0 9999 T 3  
C/ VERDERA 0 9999 T 4  
C/ VERGE 0 9999 T 4  
C/ VERGE MARIA 0 9999 T 3  
C/ VIA EMPORITANA 0 9999 T 2  
C/ VIA LÀCTIA 0 9999 T 4  
C/ VICENÇ BOU 0 9999 T 3  
C/ VICENÇ DAUNER 0 9999 T 3  
C/ VICTOR CATALA 0 9999 T 3  
C/ VICTOR RAHOLA 0 9999 T 4  
C/ VILABERTRAN 0 9999 T 3  
C/ VILAFANT 0 9999 T 2  
C/ VILAJUIGA 0 9999 T 4  
C/ VILAMALLA 0 9999 T 4  
C/ VILAMANISCLE 0 9999 T 2  
C/ VILANOVA DE LA MUGA 0 9999 T 2  
C/ VILA-SACRA 0 9999 T 4  
C/ VILATENIM -VILATENIM- 0 9999 T 2  
C/ VIOLA 0 9999 T 4  
CL MONJOS 0 9999 T 3  
CL ROMANA 0 9999 T 3  
CL TAPIS 0 9999 T 3  
CM FORQUES 0 9999 T 2  
CM MOLI 0 9999 T 2  
CM PALOL DE VILATENIM 0 9999 T 4  
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CM SANT PAU DE LA CALÇADA 0 9999 T 2  
CM VELL DE VILATENIM -VILATENIM- 0 9999 T 2  
CO BRUIXES 0 9999 T 2  
CO ESGLÈSIA 0 9999 T 1  
CR BARCELONETA 0 9999 T 3  
CR SANT PERE 0 9999 T 1  
CT C-252 SENTIT VILABERTRAN 0 9999 T 2  
CT NACIONAL II -CINTURO DE RONDA- 0 9999 T 4  
CT NACIONAL IIA 0 9999 T 2  
CT NACIONAL N-260 0 9999 T 2  
CT PROVINCIAL GIP-5106 -DE LLERS- 0 9999 T 4  
CT ROSES - C-260 0 9999 T 1  
CT VEINAL GIV-6211(DEL FAR) 0 9999 T 2  
JR ENRIC MORERA 0 9999 T 2  
JR JOAN SUTRA I VIÑAS 0 9999 T 2  
JR JOSEP PUIG PUJADES 0 9999 T 1  
LL CASTELL DE SANT FERRAN 0 9999 T 4  
PD CASTELL 0 9999 T 2  
PD ESGLESIA 0 9999 T 1  
PD OM 0 9999 T 2  
PD PIRINEUS 0 9999 T 3  
PG CARME GUASCH 0 9999 T 4  
PG CEMENTIRI 0 9999 T 2  
PG CLOSA RASA 0 9999 T 4  
PG DRETS HUMANS 0 9999 T 1  
PG ESPORTIU -VILATENIM- 0 9999 T 4  
PG FEDERICO GARCIA LORCA 0 9999 T 4  
PG JOHN LENNON 0 9999 T 2  
PG NOU 0 9999 T 2  
PG PAISOS CATALANS 0 9999 T 2  
PG PARC DEL MANOL 0 9999 T 2  
PG PARC DELS OLIVARS 0 9999 T 2  
PG PRESIDENT LLUIS COMPANYS 0 9999 T 3  
PG VILATEMIM 0 9999 T 2  
PL 8 DE MARÇ 0 9999 T 2  
PL ABDO TERRADES 0 9999 T 3  
PL AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ 0 9999 T 4  
PL AJUNTAMENT 0 9999 T 1  
PL ALCALA LA REAL 0 9999 T 4  
PL BARTOMEU MASSOT 0 9999 T 3  
PL BASCARA 0 9999 T 3  
PL BOMBOLLES 0 9999 T 4  
PL BOTANICA 0 9999 T 4  
PL CAMIL.LA LLORET 0 9999 T 2  
PL CATALUNYA 0 9999 T 2  
PL CLOSES 0 9999 T 4  
PL CONVIVÈNCIA 0 9999 T 4  
PL CREU DE LA MA 0 9999 T 2  
PL DOCTOR ERNEST VILA 0 9999 T 2  
PL EL.LIPTICA 0 9999 T 2  
PL ERNEST LLUCH 0 9999 T 3  
PL ESCORXADOR 0 9999 T 2  
PL ESGLESIA - PIUS XII 0 9999 T 1  
PL ESTACIO 0 9999 T 2  
PL EUROPA 0 9999 T 2  
PL FREDERIC MARES DEULOVOL 0 9999 T 2  
PL GALA I SALVADOR DALI 0 9999 T 1  
PL GRA 0 9999 T 2  
PL HORTA DE L’HOSPITAL 0 9999 T 3  
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PL INSTITUT 0 9999 T 2  
PL ISABEL II 0 9999 T 2  
PL JAUME I 0 9999 T 2  
PL JAUME MAURICI 0 9999 T 2  
PL JOAN SIBECAS 0 9999 T 4  
PL JOAN TUTAU VERGES 0 9999 T 3  
PL JOSEP CASERO MADRID 0 9999 T 4  
PL JOSEP IRLA 0 9999 T 3  
PL JOSEP PALLACH 0 9999 T 2  
PL JOSEP PLA 0 9999 T 1  
PL JUST CASERO 0 9999 T 4  
PL LLANA 0 9999 T 1  
PL MARE DE DEU DEL MONT 0 9999 T 4  
PL MORERES 0 9999 T 4  
PL MÚSICA 0 9999 T 2  
PL NOVA ICÀRIA 0 9999 T 4  
PL PALMERA 0 9999 T 2  
PL PATATES 0 9999 T 2  
PL PAU CASALS 0 9999 T 2  
PL PI 0 9999 T 3  
PL PLA -VILATENIM- 0 9999 T 4  
PL PREMSA COMARCAL 0 9999 T 3  
PL PRESIDENT MACIA 0 9999 T 2  
PL PRESIDENT TARRADELLAS 0 9999 T 2  
PL RAMON CANET 0 9999 T 3  
PL RAMON GUARDIOLA 0 9999 T 2  
PL REMEI BOSCH SALAMO 0 9999 T 3  
PL ROSA DELS VENTS 0 9999 T 2  
PL SANT VICENÇ DE PAUL 0 9999 T 2  
PL SANTA PAULA MONTAL 0 9999 T 3  
PL SIBIL.LA FORTIA 0 9999 T 2  
PL SOL 0 9999 T 2  
PL SOLIDARITAT 0 9999 T 3  
PL SOMNIS DEL CAP DE CREUS 0 9999 T 2  
PL TERME -VILATENIM- 0 9999 T 4  
PL TRAMUNTANA 0 9999 T 2  
PL TRIANGULAR 0 9999 T 2  
PL VIA AUGUSTA 0 9999 T 2  
PL VILA D'ORDIS 0 9999 T 2  
PL VILATENIM -VILATENIM- 0 9999 T 4  
PL VOLUNTARIS 0 9999 T 4  
PT CLOSA RASA 0 9999 T 4  
PT FLEMING 0 9999 T 4  
PT FORMIGUES 0 9999 T 1  
PT MARIA PINEDA 0 9999 T 4  
PT PERE PADROSA SIMON 0 9999 T 3  
PT PONENT 0 9999 T 3  
PT TER 0 9999 T 4  
RB RAMBLA 0 9999 T 1  
RB RAMBLA NOVA 0 9999 T 2  
RD BARCELONA 0 9999 T 2  
RD CAMP -VILATENIM- 0 9999 T 4  
RD CARDENAL GOMA 0 9999 T 2  
RD CARRIL 0 9999 T 4  
RD FIRAL 0 9999 T 2  
RD JACINT VERDAGUER 0 9999 T 2  
RD PARC 0 9999 T 3  
RD REC SUSANNA 0 9999 T 4  
RD RECTOR AROLAS 0 9999 T 4  
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RD SUD 0 9999 T 2  
RV DISSEMINAT 0 9999 T 4  
RV RIERA GALLIGANS 0 9999 T 4  
TR REC ARNAU 0 9999 T 3  
UR HABITATGES SINDICALS 0 9999 T 4  
ZN DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS 0 9999 T 2  
ZN ESPORTIVA - ESTACIÓ POTABILITZADORA 0 9999 T 4  
ZN ESTACIO RENFE 0 9999 T 2  
ZN SECTOR B2 S9 0 9999 T 2  
ZN SECTOR INDUSTRIAL N-IIA 0 9999 T 2  

 
Les denominacions de vials i espais públics aprovats en el decurs de la vigència de l'exercici en curs 
d'aquestes ordenances fiscals tindran la quarta com a categoria fiscal de referència, fins a la seva relació i 
determinació expressa de categoria fiscal al llistat de l'exercici següent. 
Les denominacions de vials i espais públics no relacionats a la present relació tindran la consideració de 
quarta categoria fins a la seva relació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 2 
 

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
                                    
           
CAPITOL I.- FONAMENT LEGAL. 
           
Article 1. FONAMENT LEGAL 
           
Aquesta Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en relació  als 4.b) i 
5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1a del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya; 15 i següents del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El seu objecte és  
desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les Contribucions Especials, en aquest municipi, 
previst en els articles 28 al 37 ambdós inclosos, en el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.           
      
 
CAPITOL II.-FET IMPOSABLE 
                
Article 2. FET IMPOSABLE 
           
1.El fet imposable de les Contribucions especials estarà constituït per l'obtenció per part del subjecte passiu 
d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres 
públiques o de l'establiment o l'ampliació de serveis públics de caràcter municipals per aquest Ajuntament. 
2.Les Contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l'establiment o 
l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que 
unes i altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes passius. 
                
Article 3. CONSIDERACIO D'OBRES I SERVEIS 
           
1.Als efectes d'allò que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els 
següents: 
a) Els que dintre l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per atendre els fins que li 
són atribuïts. S'exclouen les seves obres realitzades a títol de propietari dels seus béns patrimonials. 
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-li estat atribuïts o delegats per altres Entitats Públiques, 
i també aquells que la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués assumit. 
c) Els que es realitzin o estableixin per part d'altres Entitats Públiques o pels concessionaris d'aquestes, 
amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament. 
2.Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior consevaran el seu caràcter de 
municipals, encara que siguin realitzats o establerts per: 
a) Organismes Autònoms municipals o Societat Mercantils, quan l'únic titular del seu capital social sigui 
aquest Ajuntament. 
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament. 
c) Associacions de contribuents. 
3.Les Contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació 
es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment o l'ampliació dels servei per 
raó de les quals haguessin estat establertes i exigides. 
           
 
Article 4. OBRES I SERVEIS DETERMINANTS DEL FET IMPOSABLE 
           
L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de les Contribucions especials, 
sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet imposable establertes a l'article 2n. de la 
present Ordenança, entre d'altres i a títol  merament orientatiu i no limitatiu: 
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.        
b) Per la primera instal.lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de xarxes de 
clavegueram i desguàs d'aigües residuals. 
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal.lació de xarxes de distribució d'energia 
elèctrica. 
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d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i pavimentades, i també la 
modificació de les rasants. 
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorvidors i boques de reg de les vies públiques urbanes. 
f) Per l'establiment i l'ampliació dels servei d'extinció d'incendis. 
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per al regatge de finques. 
h) Per a la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per a 
l'abastament. 
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col.lectors generals. 
j) Per la plantació d'arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l'ampliació de parcs i  jardins que 
siguin d'interès per un determinat barri, zona o sector. 
k) Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció. 
l) Per la realització d'obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra avingudes i 
inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d'aigües. 
m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució 
d'aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i informació. 
n) Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals. 
 
 
CAPITOL III.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
           
 
Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
           
1.No es reconeixeran en matèria de Constribucions especials altres beneficis fiscals que els que vinguin 
establerts per disposicions amb caire de Llei posterior a la 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les 
Hisendes Locals o per Tractats o Convenis Internacionals. 
2.Els qui, en els casos a què es refereix l'apartat anterior, es considerin amb dret a un benefici fiscal ho 
faran constar així davant l'Ajuntament, amb menció expressa del precepte en què considerin emparat el seu 
dret. 
3.Quan es reconeguin beneficis fiscals en les Contribucions especials,les quotes que haguessin pogut 
correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de les bonificacions, no podran ser objecte de 
distribució entre la resta dels subjectes passius. 
 
 
CAPITOL IV. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 6. CONSIDERACIO DE SUBJECTES PASSIUS 
           
1.Tindran la consideració de subjectes passius de les Contribucions especials les persones físiques i 
jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària, especialment 
beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals que 
originen l'obligació de contribuir. 
2.Als efectes d'allò que disposa l'apartat anterior es consideraran persones especialment beneficiades: 
a) En les Contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis que afectin a 
béns immobles, els seus propietaris. 
b) En les Contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a 
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o Entitats titulars d'aquestes. 
c) En les Contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a més dels 
propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en aquesta 
branca, al terme municipal. 
d) En les Contribucions especials per a construcció de galeries subterrànies, les Empreses subministradores 
que hagin d'utilitzar-les. 
              
   
Article 7. CONTRIBUENTS 
           
1.Sense perjudici, en el seu cas, d'allò que disposa l'apartat 3 de l'article 12 de la present Ordenança, les 
Contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin al 
Registre de la Propietat, com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o 
en la Matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis 
afectats per les obres o serveis, en la data d'acabament de les obres o en la de començament de la 
prestació del servei. 
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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, a fi de 
procedir a la liquidació i notificació de les quotes individuals. En cas que no es faci així, s'entendrà com a 
acceptat el que liquidi i notifiqui una única quota, de la distribució de la qual se n'ocuparà la pròpia 
Comunitat. 
           
           
CAPITOL V.- BASE IMPOSABLE 
           
Article 8. BASE IMPOSABLE 
           
1.La base imposable de les Contribucions especials està constituida, com a màxim, pel 90 per 100 del cost 
que l'Ajuntament soporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis. 
2.El referit cost estarà integrat pels següents conceptes: 
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i programes 
tècnics. 
b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis. 
c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o serveis, excepte que es tracti 
de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuita i obligatòriament al Municipi, o el d'immobles cedits en els 
termes establerts a l'art. 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat. 
d) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o 
instal.lacions, i també les que s'hagin d'abonar als arrendataris dels béns que hagin de ser enderrocats o 
ocupats. 
e) L'interés del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d'acudir al crèdit per a finançar 
la porció no coberta per contribucions especials o la cobertura per aquestes en cas de fraccionament 
general de les mateixes. 
3.El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost fós major o 
menor que el previst, es pendrà el cost real a efectes del càlcul de les quotes definitives corresponents. 
4.Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c. de la present Ordenança, o de les 
realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es refereix l'apartat 2.b. del mateix 
article, la base imposable de les Contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes 
aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres Administracions Públiques per raó de la 
mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per 100 a què es refereix l'apartat primer 
d'aquest article. 
5.Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la quantitat 
resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que s'obtinguin de l'Estat o 
Generalitat o de qualsevol  altra persona o Entitat pública o privada. 
S'exceptua el cas que la persona o Entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la condició de subjecte 
passiu, cas en  el qual es procedirà de conformitat amb allò que s'indica a l'apartat 2 de l'article 10 de la 
present Ordenança. 
      
Article 9. DETERMINACIO DE LA BASE IMPOSABLE 
           
La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació concret el percentatge del cost de l'obra o servei a repartir 
entre els afectats, que constituirà en cada cas, la base imposable de la Contribució Especial de què es 
tracti, sempre amb el límit màxim del 90% a què es refereix l'article anterior. 
Aquest percentatge serà fixat per l'Ajuntament, i ponderarà la importància relativa de l'interès públic i dels 
interessos dels particulars que concorrin en l'obra o servei de què es tracti. 
 
                
CAPITOL VI.- QUOTA TRIBUTARIA 
           
Article 10. BASES DE REPARTIMENT 
           
1.La base imposable de les Contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, i es tindrà en 
compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les següents regles:           
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres 
lineals de  façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a efectes de 
l'Impost sobre Béns Immobles. 
b) Si es tracta de l'establiment o l'ampliació del servei d'extinció d'incendis, podran ser distribuïdes entre les 
Entitats o Societats que cobreixin el risc per béns  situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de 
les primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior 
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al 5 per 100 de l'import de les seves primes recaptades, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins la 
seva total amortització. 
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.m) de la present Ordenança, l'import total de les 
Contribucions Especials serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin d'utilitzar-les en raó a 
l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament. 
2.En cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les Contribucions Especials 
atorgui una subvenció o auxili econòmic per a la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació dels 
serveis municipals, l'import de tal subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la seva quota i 
l'excés, si n'hi ha, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta dels subjectes passius. 
                
Article 11. ALTRES BASES DE REPARTIMENT 
         
1.A tota mena d'obres, quan la diferència de cost per unitat en els diversos trams o seccions de l'obra o 
servei no correspongui anàloga diferència en el grau d'utilitat o benefici pels interessats, totes les parts del 
pla corresponent seran considerades en conjunt als efectes del repartiment, i, en la seva conseqüència, per 
a la determinació de les quotes individuals no s'atendrà solament al cost especial del tram o secció que 
immediatament afecti cada contribuent. 
2.En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres lineals de 
façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no només les edificades en 
coincidència amb l'alineació exterior de l'illa, sinó també les construïdes en blocs aïllats, sigui quina sigui la 
seva situació respecte de la via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte de l'obra; en conseqüència, la 
longitud de la façana s'amedirà, en tals casos, per la del solar de la finca, independentment de les 
circumstàncies de l'edificació, els patis oberts, les zones de jardí o els espais lliures. 
3.Quan dues façanes es trobin en un xamfrà o s'uneixin en corba, es considerarà als efectes de l'amidament 
de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, 
que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.    
           
CAPITOL VII.- MERITACIO 
           
 
Article 12. MERITACIO 
           
1.Les Contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s'hagin executat o el servei hagi 
començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà per cada un dels subjectes 
passius des que s'hagin fet  les corresponents a cada tram o fracció de l'obra. 
2.Sense perjudici d'allò que disposa l'apartat anterior, un cop aprovat l'acord concret d'imposició i ordenació, 
l'Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les Contribucions especials en funció de l'import del 
cost previst per l'any següent. No podrà exigir-se la bestreta d'una nova anualitat si no han estat fetes les 
obres per a les quals es va exigir la corresponent bestreta. 
3.El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de determinar la 
persona obligada al pagament de conformitat amb allò que disposa l'article 6 de la present Ordenança, 
encara que en l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data 
de la seva aprovació i que el mateix subjecte hagués pagat les quotes, de conformitat amb allò que disposa 
l'apartat 2 del present article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l'acord concret 
d'ordenació i li hagi estat notificat així, transmeti els drets sobre els béns o les explotacions que motiven  la 
imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'esmentat acord i el del naixement de la meritació, 
estarà obligada a donar compte a l'Administració municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d'un 
mes des de la data d'aquesta, i, si no ho fes, aquesta Administració podrà dirigir l'acció per al cobrament 
contra qui figurava com a subjecte passiu en tal expedient. 
4.Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es procedirà 
a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i s'efectuaran les 
liquidacions que procedeixin i es compensaran com a entrega a compte els pagaments anticipats que 
s'haguessin efectuat. Aquest assenyalament definitiu serà realitzat pels Organs competents de l'Ajuntament, 
i s'ajustaran a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per l'obra o servei de què es tracti. 
5.Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la condició de subjectes 
passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la quota individual definitiva que els 
correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la pertinent devolució. 
           
          
CAPITOL VIII.- FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS. 
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Article 13. FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE LES QUOTES 
           
1.Un cop determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol.licitud del contribuent, el 
fraccionament o  ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent de garantir-se el pagament del 
deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, 
prenda, aval bancari o una altra garantia suficient a satisfacció de la Corporació. 
2.La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol.licitant amb l'import total del 
deute tributari que li correspongui. 
3.La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de certificació 
de descobert per la part pendent del pagament, els recàrrecs i els interessos corresponents. 
4.En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament, 
mitjançant ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de pagament i també dels  interessos vençuts, 
i es cancel.larà la garantia constituïda. 
                     
CAPITOL IX.- IMPOSICIO I ORDENACIO 
           
 
Article 14.IMPOSICIO 
           
L'exacció de les Contribucions Especials necessitarà la prèvia adopció per l'Ajuntament de l'acord 
d'imposició en cada cas concret.      
 
Article 15.ORDENACIO 
           
1.L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei que s'hagi de costejar 
mitjançant Contribucions Especials no podrà executar-se fins que s'hagi aprovat l'ordenació concreta 
d'aquestes.  
2.L'acord d'ordenació o Ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà la determinació del 
cost previ de les  obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. 
L'acord d'ordenació concret o Ordenança reguladora es remetrà en la resta de qüestions a la present 
Ordenança de Contribucions Especials. 
3.Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a 
satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin 
coneguts, i, sinó, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant l'Ajuntament, que 
podrà versar sobre la procedència de les Contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de 
satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades. 
            
Article 16.COL.LABORACIO AMB ALTRES ENS LOCALS 
           
1.Quan l'Ajuntament col·labori amb altres Entitats locals en la realització o l'establiment o l'ampliació de 
serveis i sempre que s'imposin Contribucions Especials, s'observaran les següents regles: 
a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords d'imposició i ordenació 
concrets.    
b) Si alguna de les Entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la col.laboració 
econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la Contribució especial, sense 
perjudici d'allò que disposa la lletra a) anterior.  
2.En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fós aprovat per una d'aquestes Entitats, quedarà sense 
efecte l'actuació comú, i adoptarà separadament cadascuna d'elles les decisions que procedeixin. 
           
 Article 17.DELEGACIO D'ATRIBUCIONS 
           
En el cas de delegació de l'execució d'obres o establiment o ampliació de serveis que s'hagin de finançar 
mitjançant contribucions especials, les facultats d'imposició i ordenació podran correspondre a l'ens delegat, 
en els termes de la pròpia delegació, sens perjudici del que preveu l'article 132 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
              
   
CAPITOL X.-COL.LABORACIO CIUTADANA 
 
Article 18.COL.LABORACIO PER INICIATIVA CIUTADANA 
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Els propietaris o els titulars afectats podran constituir-se en Associació administrativa de contribuents i 
promoure  la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis, comprometent-se a sufragar la part 
que correspongui aportar a  l'Ajuntament, a més de la que els hi pertoqui, quan la situació financera 
municipal no permeti destinar-hi recursos. 
           
Article 19.COL.LABORACIO EN INICIATIVA MUNICIPAL 
 
1.Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació de serveis 
promoguts per  l'Ajuntament podran constituir-se en Associacions administratives de contribuents en el 
període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les Contribucions especials. 
2.Per a la constitució de les Associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article anterior, 
l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, almenys, els dos 
terços de les quotes que s'hagin de satisfer. 
 
                 
CAPITOL XI - REMISSIO NORMATIVA 
          
Article 20. REMISSIO NORMATIVA 
           
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà la Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, la Llei General Tributària, el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i disposicions que les desenvolupin i complementin. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM.3  
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
 
I. DISPOSICIÓ GENERAL 
 
Article 1. DISPOSICIÓ GENERAL 

 
La present Ordenança s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6,1 i 8,1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Té per objecte establir el 
tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles el règim jurídic del qual ve establert als articles 60 a 77 
del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
II. TIPUS DE GRAVAMEN 
 
Article 2. TIPUS 

 
D'acord amb l'establert a l'article 72 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'estableix: 
a) El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles urbans queda fixat en el 0,961%. 
b) El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles rústics queda fixat en el 0,675%. 
c) El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles de característiques especials queda fixat en el 
1,30%. 
  
Article 3. RECÀRREC 

 
1.S’estableix un recàrrec del 50% sobre la quota liquidada de l’impost sobre Béns Immobles aplicable als 
immobles d’us residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, de conformitat amb el que 
estableix l’article 72 apartat 4 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 
2. Aquest recàrrec que s’exigirà als subjectes passius de l’impost es meritarà el 31 de desembre i es 
liquidarà anualment per l’Ajuntament, un cop constatada la desocupació de l’immoble. 
 
 
III.GESTIÓ 

 
Article 4.RÈGIM DE COMUNICACIÓ 
 
L’Ajuntament s’acull al règim de comunicació previst a l’art. 14.b del RD Legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
que refon la normativa del cadastre immobiliari i per tant, s’obligarà a posar en coneixement del Cadastre 
els fets, actes o negocis susceptibles de generar alta, baixa o modificació cadastral, derivats d’actuacions 
per les que s’hagi atorgat la corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i amb les 
condicions que es determinin per la Direcció general del cadastre a través de la normativa pertinent (RD 
417/2006, de  7 d'abril) En conseqüència, els interessats quedaran exempts de l’obligació de presentar les 
corresponents declaracions quan així es disposi a la corresponent llicència o autorització, tal i com estableix 
l’article 76.2 del RD.Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Article 5. SOL.LICITUD DE DIVISIÓ DEL REBUT EN CAS DE CONCURRÈNCIA DE DIVERSOS 
OBLIGATS TRIBUTARIS. 
 
El subjecte passiu de l'impost podrà sol·licitar la divisió del rebut en cas de concurrència amb un o diversos 
obligats tributaris. En aquest cas haurà de facilitar les dades personals i el domicili de ls restants obligats al 
pagament, així com de la proporció en que cada un d'ells participi en el domini o dret corresponent. La 
sol.licitud s'haurà de formular dins el termini per tal d'interposar el recurs de reposició. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s'hagi sol·licitat la divisió del rebut o la liquidació, aquest/a haurà esdevingut ferma 
i en conseqüència la sol.icitud de divisió tindrà efectes l'exercici següent.  
 
V. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS 
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Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  
 

 
1.Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra durant els cinc períodes impositius següents al de 
l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial. 

 
2.Gaudiran de la bonificació de la quota íntegra que s’indica en l’apartat B següent, els subjectes passius 
que ostentin la condició de titular de família nombrosa. 
A.Per gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de reunir els requisits formals i substantius següents: 
a)Cal acreditar que s’està en possessió del títol oficial de família nombrosa expedit per la Generalitat de 
Catalunya. 
b)L’immoble bonificat ha de ser de titularitat del titular de família nombrosa (pare o mare). 
c)Aquest immoble  ha de ser el de residència habitual de la família. Aquesta residència habitual s’acredita 
mitjançant l’empadronament de tots els membres de la família en l’habitatge. 
B.Quadre de bonificacions sobre la quota de l’impost i límits que s’estableixen: 
 
Categoria de la família nombrosa Valor cadastral màxim                              % Bonificació 
General              105.000.00 €                                      45,00 % 
Especial                          120.000.00 €                                      90,00 % 

La quota líquida de l’impost, una vegada aplicada aquesta bonificació, no serà en cap cas inferior a 6,00  €. 
C.Aquesta bonificació no es podrà gaudir per més d’un immoble per família. 
D.Aquesta bonificació es concedirà sempre que els ingressos de la unitat familiar no siguin superiors a 
36.000,00 € si el numero de fills no excedeix de 3.- El límit serà de 42.000,00 € si el numero de fills és 4 i 
48.000,00 € si el numero de fills és 5 o superior. 
E.En cas de concurrència amb altres beneficis regulats en aquesta ordenança s’aplicarà exclusivament el 
que resulti més favorable al contribuent. 
F.La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l’interessat entre l'1 de gener i 
l'últim dia del mes febrer provant els requisits formals i materials enumerats en els apartats anteriors. Un cop 
concedida no serà precís que la sol.licitud  sigui reiterada per la seva palicació en períodes futurs, mentre es 
mantinguin les condicions que en van justificar la seva concessió, i si així es recull en les successives 
Ordenances Fiscals. La comprovació de la concurrència dels requisits es realitzarà d'ofici, i en cas de no 
complir-se es procedirà a la regularització de la situació tributària del subjecte passiu. No obstant, aquest 
últim queda obligat a comunicar qualsevol variació de les circumstàncies que van justificar la seva 
concessió.  
G.Cada fill discapacitat o incapacitat per treballar (s’entén per discapacitat el que tingui reconegut un grau 
de minusvalia igual o superior al 33% i per incapaç per treballar, aquella persona que tingui reduïda la seva 
capacitat de treball en un grau equivalent al de la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa) 
computara com dos per determinar la categoria en que es classifica la unitat familiar. 
H.No obstant, les unitats familiars amb quatre fills es classificaran en la categoria especial quan els seus 
ingressos anuals, dividits pel nombre de membres que les composen, no superin el còmput anual del 75% 
del salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries. 
 

 
3.Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost els habitatges els que realitzin obres 
l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars, durant els cinc anys següents 
a la instal·lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General. Per 
tal de gaudir de l’esmentada bonificació, s’haurà d’aportar un certificat signat per un tècnic competent que  
especifiqui que la instal·lació de captació solar podrà cobrir el 60 % de la demanda energètica total anual 
per a aigua calenta sanitària de l'habitatge. L'esmentada bonificació s'haurà de sol.licitar un cop obtinguda la 
preceptiva llicència urbanística i tindrà efectes el període impositiu següent en què es sol.liciti.  

 
4.Gaudiran d'una bonificació del 50% a la quota els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les 
empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tan d'obra nova com de rehabilitació 
equiparable a aquesta, i no figurin entre els bens del seu immobilitzat.  
L'esmentada bonificació s’haurà de sol·licitar pels interessats abans de l'inici de les obres i el termini 
d'aplicació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins el posterior 
a la seva finalització, sempre que durant aquest temps els realitzessin obres d’urbanització o construcció 
efectiva, sens que, en cap altra cas, pugui excedir a tres períodes impositius. 
 
5. Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost els immobles en els que es 
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal 
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declaració. Aquesta declaració correspon prendre-la al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud 
del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
6.S’estableix una exempció a favor dels béns de que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, 
sempre que estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques dels referits centres. 
 

 
IV. DISPOSICIONS FINALS 
 
Article 7.DISPOSICIÓ FINAL 

 
En tot el no previst en aquesta Ordenança s'aplicarà l'establert als articles 60 a 77 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, legislació de desenvolupament i l'Ordenança Fiscal General de gestió 
recaptació i inspecció. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1.  
La present ordenança estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1.b de del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Té per objecte 
desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable a l’impost sobre activitats econòmiques que 
preveuen els articles 78 a 91 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i les modificacions 
introduïdes per la Llei 5/1990 de 20 de juny, Llei 6/1991 d’11 de març, Llei 8/1991 de 6 de juny i Llei 51/2002 
de 27 de desembre.  
 
Article 2. 
Per a la determinació del fet imposable, exempcions, subjectes passius, període impositiu, meritació i gestió, 
serà d'aplicació l'establert als articles 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90 i 91 del text refòs de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 

 
II. QUOTA TRIBUTARIA 
 
Article 3.  
La quota tributària serà la resultant d’aplicar a les tarifes de l’impost els coeficients de ponderació i de 
situació. D’acord amb l’article 86 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 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, segons el quadre següent: 
 
Import net de la xifra de negocis en Euros                                                            Coeficient 
Des de   1.000.000,00 a     5.000.000,00                                        1,29 
Des de   5.000.000,01 a   10.000.000,00                                        1,30 
Des de 10.000.000,01 a   50.000.000,00                                        1,32 
Des de 50.000.000,01 a 100.000.000,00                                        1,33 
Més de 100.000.000,00                                           1,35 
Sense xifra neta de negoci                                          1,31 

 
Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’apartat anterior i atenent a la 
categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en que es realitza l’activitat econòmica, 
s’estableix la taula de coeficients següent: 
 
Categoria via pública                                                                                             Coeficients aplicables 
Categoria primera                                                                                          3,80 
Categoria segona                                                                                          3,60 
Categoria tercera                                                                                          3,40 
Categoria quarta                                                                                          3,20 

 
La classificació de carrers es correspon amb la que figura en l’annex de l’ordenança fiscal general de gestió, 
recaptació i inspecció. 
 
 
III. NORMES ESPECÍFIQUES DE GESTIÓ 
 
Article 4. 
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S'estableix el sistema d'autoliquidació de l'impost per les declaracions, en aquests casos, els subjectes 
passius hauran de presentar en el termini dels deu dies hàbils immediatament posteriors a l'obligació de la 
seva presentació, una declaració liquidació segons el model o imprès que fixi l'Administració. Les 
declaracions de baixa hauran d'ésser formulades pels subjectes passius en el termini d'un mes, a comptar 
des de la data en que es va produir el cessament de l'activitat i una vegada comprovades per la inspecció 
produiran l'eliminació respectiva de la matrícula o padró, amb efectes a partir del període impositiu següent 
al que haguessin estat presentades. 
 
 
IV. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS 
 
  
Article 5.  
1.Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota mínima 
municipal de l’impost sobre activitats econòmiques gaudiran d’una bonificació de la quota corresponent 
d’acord amb la següent escala: el 30% el tercer any, el 20% el quart any i el 10% el cinquè any. La 
bonificació establerta en aquest apartat es concedirà als subjectes passius que reuneixin les condicions 
requerides i prèvia sol·licitud d’aquests. Per poder gaudir de la bonificació s’haurà d’acreditar que l’activitat 
econòmica no s’hagi exercit abans sota cap altra titularitat, entenent-se que, les activitats econòmiques 
s’han exercit abans sota una altra titularitat, també en els casos de fusió, escissió o aportació de branques 
d’activitat. La bonificació arriba a la quota integrada per la tarifa modificada pel coeficient de població i la 
categoria de carrers. 
2.Gaudiran d’una bonificació del 10 % de la quota corresponent, les empreses que hagin incrementat el 
nombre de treballadors fixos un mínim del 20 per cent respecte al personal en plantilla durant tot l’any 
anterior.- Per poder gaudir d’aquest benefici es requereix que el número de treballadors fixos de l’any a 
comparar sigui com a mínim de 10. 
3.Quan es duguin a terme obres a les vies públiques d’aquest municipi, que tinguin una duració superior als 
tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en la Divisió 6ª.que tributin per quota 
municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota corresponent de l’impost d’activitats 
econòmiques, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres. 
4.Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota corresponent per els subjectes passius que tributin per 
quota municipal i desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques, o de foment de l'ocupació que 
justifiquin tal declaració. Aquesta declaració correspon prendre-la al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.La bonificació 
s'aplicarà a la quota resultant d'apicar, en el seu cas, les restants bonficiacions a què tingui dret.  
 
 
V. REMISSIÓ NORMATIVA 
 
Article 6. 
En tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança s'aplicarà el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l'ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei General Tributària i les 
normes i disposicions que les desenvolupin i complementin. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 5 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. 
La present Ordenança s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els article 6,1 i 8,1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya . Té per objecte 
desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
que preveuen els articles 92 a 99 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2. 
Per a la determinació del fet imposable, subjecte passiu, exempcions, base imposable, període impositiu i 
meritació, serà d'aplicació l'establert als articles 92, 93, 94 i 96 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
II.- QUOTA 
 
Article 3. 
L'impost s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

 
Potencia i classe de vehicle Quota-Euros 
A) Turismes:  
De menys de 8 cavalls fiscals 25,24 
De 8 a 11.99 cavalls fiscals 68,16 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22 
De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 
  
B) Autobusos:  
De menys de 21 places 166,60 
De 21 a 50 places 237,28 
De més de 50 places 296,60 
  
C) Camions:  
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 84,56 
De 1.000 a 2.999 Kg. De càrrega útil 166,60 
De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 237,28 
De més de 9.999 Kg. De càrrega útil  296,60 
  
D) Tractors:  
De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 
De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 
De més de 25 cavalls fiscals 166,60 
 
E) Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:  
De menys de 1.000 i més de 750 Kg.de càrrega útil 35,34 
De 1.000 a 2.999 Kg. De càrrega útil 55,54 
De més de 2.999 Kg. De càrrega útil 166,60 
  
F) Altres vehicles:  
Ciclomotors 8,84 
Motocicletes fins 125 cc* 8,84 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 15,14 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc 30,30 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc 60,58 
Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 
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*Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a efectes d'aquest impost, de motocicletes fins a 125 
cc.  
III.- NORMES DE GESTIÓ 
 
Article 4.  
S'estableix el sistema d'autoliquidació de l'impost pel cas de primeres adquisicions de vehicles, o quan 
aquestes es reformin de forma que se'n alteri la classificació. En aquests casos, els subjectes passius 
presentaran en qualsevol cas abans de la matriculació, i en el termini de trenta dies des de la data 
d'adquisició o reforma del vehicle, declaració-liquidació segons el model o imprès que fixi l'Ajuntament. 
Contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació de l'impost, havent 
d'acompanyar la documentació acreditativa de la compra o modificació, certificat de les característiques 
tècniques i Document Nacional d'Identitat o Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu. Simultàniament a 
la presentació de la declaració-liquidació, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota resultant, que 
tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecte a comprovació per part de l'Oficina corresponent.   
 
Article 5. 
A excepció dels casos previstos a l'article anterior, el pagament i notificació de les quotes anuals es 
realitzarà dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró, que estarà format per tots els vehicles 
d'aquest municipi subjectes a l'impost. 

 
 

IV.- EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS 
 
Article 6. 
1.S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica als titulars 
de ciclomotors o motocicletes elèctriques i als titulars de vehicles tipus turisme elèctrics o híbirds elèctrics. 
2.S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost, corresponent a l’exercici de la primera 
matriculació, als titulars de vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 120 gr/Km de CO2. 
 
Article 7. 
S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica pels vehicles 
històrics prèvia sol·licitud dels subjectes passius. Als efectes d’aquesta bonificació, es considerarà vehicle 
històric quan així consti al permís de circulació, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 
14 de juliol. 
 
Article 8. 
L’atorgament les citades bonificacions requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu a la qual 
acompanyarà la documentació acreditativa dels aspectes determinants per la concessió de la bonificació, la 
qual tindrà efectes el període impositiu següent a aquell en què es sol.liciti, sense caràcter retroactiu.   
  
V.- DISPOSICIONS FINALS 
 
Article 9.  
En tot el no previst en aquesta Ordenança, s'aplicarà l'establert als articles 92 a 99 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal General de gestió, recaptació i inspecció. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 6 

 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS  I 
OBRES 
 
 
I. DISPOSICIO GENERAL 
 
Article 1. 
La present Ordenança s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6,1 i 8,1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Té per objecte 
desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, amb caràcter general, a l'Impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres que es preveu als articles 100 a 103 del text refòs de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2. 
El fet imposable de l'impost ve determinat per la realització de qualsevol acte d'edificació o ús del sòl que 
suposi la construcció, obra o instal.lació per a la que s'exigeixi llicència municipal d'obres o urbanística 
s'hagi obtingut o no aquesta. Naixerà el fet imposable amb l'inici de les obres, construccions o instal.lacions. 
 
III. SUBJECTES PASSIUS, BASE IMPOSABLE I ACREDITAMENT 
 
Article 3. 
Per a la determinació dels subjectes passius i la base imposable i quota de l'Impost, s'estarà al disposat als 
articles 101 i apartat 1 i 2 de l'article 103 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Article 4. 
La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, de la instal.lació 
o de l’obra, entenent-se com a tal el seu cost d’execució material. A l’efecte de practicar la liquidació 
provisional a compte prevista a l’article 7 d’aquesta ordenança, es prendrà com a cost d’execució material 
quan es tracti de construccions, instal.lacions o obres amb projecte visat, l’import més elevat entre el 
pressupost de referència (Pr) i el pressupost d’execució (Pem), que consti a la fitxa  de característiques del 
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya o document similar expedit a l’efecte. 

 
IV. TIPUS DE GRAVAMEN 
 
Article 5. 
El tipus de gravamen serà del 3,87% de la base imposable que està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal.lació o obra. 

 
Article 6. 
En el cas que la construcció, instal.lació o obra s’efectuï en terrenys no urbanitzables el tipus de gravàmen 
serà del 4,00%. 
 
V. GESTIÓ DE L'IMPOST 
 
Article 7.  
Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional a compte. S’estableix el 
sistema de liquidació en el cas de llicències d’obra major i el sistema d’autoliquidació en el cas de les 
llicències d’obra menor. A tal  fi els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació de la quota 
acreditada, dins del termini de 5 dies a comptar de la data de notificació del trasllat de l’acord de la 
concessió de la llicència d’obra menor corresponent i procedir al seu ingrés dins d’aquest mateix termini al 
servei de caixa de la recaptació municipal o bé a les entitats financeres col.laboradores autoritzades. 
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Article 8.  
Pels casos d’inici d’obres, construccions o instal.lacions no emparades en llicència prèvia, el termini per a 
presentar l’autoliquidació i fer-ne el corresponent ingrés serà de 30 dies des de la data de notificació del 
trasllat de l’acord del requeriment per a la presentació de la sol.licitud de la llicència i, en el seu defecte i 
com a màxim, en el termini de 30 dies des de l’inici de les obres. 
 
Article 9. 
Les autoliquidacions i liquidacions referides als articles 7è i 8è tindran la consideració de liquidacions 
provisionals. 
 
Article 10. 
Els subjectes passius en el termini d'un mes a la finalització de les obres hauran de practicar l'autoliquidació 
corresponent a l'increment del cost real i efectiu de la construcció, instal.lació o obra realitzada respecte el 
pressupost. Es considerarà com a data de l’acabament de les obres la que consti al certificat final d’obres, 
quan aquest sigui preceptiu, i en altres casos, la data de caducitat de la llicència d’obres. En el moment de 
sol.licitar la llicència de primera ocupació s'haurà d'adjuntar el justificant d'haver-se practicat l'esmentada 
autoliquidació. 

 
Article 11. 
L’Ajuntament mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, la base imposable i 
practicarà la corresponent liquidació definitiva, exigint del subjecte passiu o bé reintegrament, segons el cas, 
la quantitat que correspongui. La comprovació administrativa de la base imposable es realitzarà per 
qualsevol dels procediments establerts a la Llei General Tributària. 

 
Article 12. 
El cost real i efectiu de la construcció, instal.lació o obra realitzada, s’obtindrà del pressupost definitiu, les 
certificacions d’obra, els contractes d’execució, la declaració d’obra nova, l’assegurança desenal i/o de la 
resta de documentació que pugui considerar-se com vàlid per a la determinació del cost real. 

 
Article 13. 
Els subjectes passius tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes per aquest impost en els següents 
casos: 
a) Quan es denegui la llicència urbanística sol.licitada, sempre que no s’hagi iniciat l’execució de les 
construccions, instal.lacions o obres. 
b) Quan, malgrat haver-se concedit la llicència urbanística sol.licitada el subjecte passiu hi renuncïi, o bé es 
declari en suspensió o caducitat per part de l’Ajuntament, i no s’hagi iniciat l’execució de les construccions, 
instal.lacions o obres. 

  
Article 14. 
En cap cas es tindrà dret a la devolució de les quotes satisfetes quan el subjecte passiu comenci l’execució 
de la construcció, instal.lació o obra, i sense perjudici de la seva situació legal i urbanística. 
 
Article 15.  
L’ingrés de l’autoliquidació o liquidació no pressuposa en cap cas la concessió de la llicència. 

 
Article 16. 
En cas de que es sol·liciti la transmissió de titularitat d’una llicència anteriorment concedida, s’haurà de 
acreditar per la part sol·licitant, que s’ha pagat la liquidació provisional resultant de la llicència anteriorment 
concedida. 

 
  

VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS 
 

Article 17.  
1.La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres gaudirà d’una bonificació de fins el 95%, 
quan gravi aquelles construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, de foment de l’ocupació o 
que contemplin l’ús d’energies alternatives que justifiquin aquesta declaració. 
Aquesta declaració correspon prendre-la al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
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Article 18. 
Gaudiran d’una bonificació  del 50 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
aquells subjectes passius que sol·licitin llicències per a primera construcció d’habitatges de protecció oficial 
destinats a lloguer, sempre que mantinguin aquestes condicions (de protecció oficial i de lloguer) durant 10 
anys. 
 
Article 19. 
Gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres 
aquells subjectes passius que sol.licitin llicències per a la primera construcció d’habitatges de protecció 
oficial destinats a la venda. No s’inclouen en aquest supòsit les construccions d’habitatges de protecció 
oficial de promoció individual (ús propi). 
 
Article 20. 
Gaudiran d’una bonificació del 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
aquells subjectes passius que sol·licitin llicències: 
a)Per a la primera instal·lació d’un ascensor en immobles de més de 20 anys d’antiguitat. 
b)Que tinguin per objecte la supressió de barreres arquitectòniques i les condicions d’accés i habitabilitat 
dels discapacitats. 

 
Article 21. 
Gaudiran d’una bonificació del 90 % de la quota de l’impost en el cas d’obres de canvis de rètols motivats 
per la catalanització del seu missatge. 

 
Article 22. 
Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’impost per la realització d’obres de modernització i 
millora de petits locals comercials de menys de 100 m2. 
 

 
VII. DISPOSICIONS FINALS 
 
Article 23. 
Aquest impost és compatible amb l'exigència de taxa per a l'obtenció de llicència urbanística o per a 
l'obertura d'establiments. 
 
Article 24. 
En allò no previst en aquesta Ordenança s'aplicarà l'Ordenança Fiscal General de gestió recaptació i 
inspecció i el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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 ORDENANÇA FISCAL NUM. 7 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. 
La present Ordenança s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6,1 i 8,1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Té per objecte concretar i 
desenvolupar les especialitats del règim jurídic aplicable a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana que preveuen els articles 104 a 110 del text refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, fent ús, especialment del que assenyalen els seus articles 107.2, 108.2 i 110, apartat 4rt. 

 
Article 2. 
El règim jurídic aplicable a l'impost, respecte del fet imposable, exempcions, bonificacions, subjectes, base 
imposable, quota, meritament i gestió, és el que determinen els articles 104 a 110 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, amb les especialitats contingudes a la present Ordenança. 
 
Article 3. 
En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'apliació de l'article 2 del Reial Decret 
Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en 
ocasió de la dació en pagament del seu habitatge previst a l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la 
consideraciós de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el 
substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.  
 
II. DETERMINACIO DE LA BASE IMPOSABLE 
 
Article 4. 
La base imposable està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat 
de manifest en el moment del meritament i experimentat en un període màxim de 20 anys. 
Per a determinar l'import d'aquest increment, s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment del 
meritament el percentatge que correspongui, en funció del número d'anys durant els quals s'hagués generat 
aquest increment. 
Aquest percentatge, en relació amb el nombre d'anys serà el següent: 

 
Període                                                                                                        Percentatge 
Pels increments de valor generats en un període comprès entre 1 i 5 anys     3,70%. 
Pels increments de valor generats en un període fins a 10 anys                      3,50% 
Pels increments de valor generats en un període de temps fins a 15 anys      3,20%. 
Pels increments de valor generats en un període fins a 20 anys                      3,00%. 

 
III. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA 

 
Article 5. 
El tipus de gravamen únic a aplicar sobre la base imposable que resulti de l'aplicació de l'assenyalat a 
l'article anterior serà del 30,00%. 
 
IV. GESTIÓ DE L'IMPOST 

 
Article 6. 
S'estableix el sistema d'autoliquidació de l'Impost. A tal fi els subjectes passius estaran obligats a presentar 
declaració-liquidació que contindrà els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació de l'Impost, així 
com la identificació precisa de la parcel.la cadastral de l'immoble gravat per l'impost. Simultàniament a la 
presentació de la declaració-liquidació, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota resultant, que 
tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecte a comprovació per part de l'oficina competent. 
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V. MERITACIÓ 
 

Article 7. 
L'impost s'acredita quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per 
causa de mort. 
A tot efecte s'agafarà com a data de la transmissió: 
a) En els actes o contractes entre vius, en la data del atorgament del document públic, i, quan es tracti de 
document privat, la d'incorporació o inscripció d'aquest en un Registre públic o quan s'entregui a un 
funcionari públic per raó del seu càrrec. 
b) En les transmissions per causa de mort, en la data de mort del causant. 
 
VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS 
              
Article 8. 
Es trobaran exempts de tributar per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
els increments de valor que es manifestin en les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre 
delimitat com a conjunt històric-artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el 
que fixa la Llei 16/1985 de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de 
drets reals acreditin que han fet al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació d’aquests 
immobles.  
 
Article 9.Bonificació:  
1.Tindran una bonificació del 95% de la quota resultant les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, 
on el subjecte passius sigui el cònjuge, ascendent o descendent de primer grau (o adoptat) i amb les 
condicions que tot seguit s'especifíquen, i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual: 
a) Cònjuge de 60 anys o més, o parelles de fet de 60 anys o més degudament inscrites la Registre 
corresponent o que hagin atorgat escriptura pública. 
b) Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys o més 
c) Ascendents i adoptants de 60 anys o més 
d) Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb discapacitat amb un grau del 65% o 
més. 
En el cas, d) caldrà aportar el certificat o resolució der la qual es qualifica el grau de disminució emés per la 
Generalitat de Catalunya per acreditar la condició de beneficiari. 
S'entendrà com habitatge habitual, un traster i fins a dues places d'aparcament sempre que estiguin 
situades al mateix edifici o complex urbanístic que l'habitatge. 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el subjecte passiu. No 
obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la 
baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del subjecte passiu suficientment acreditades. 

2. La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu en el moment de la presentació de la declaració a 
què es refereix l’article 17 d’aquesta ordenança , respectant els terminis dels diferents supòsits recollits a 
l’article 18 d’aquesta ordenança (incloses les pròrrogues quan es concedeixin). En cas que la sol.licitud es 
formuli transcorregut el termini esmentat per tal de presentar la declaració, de tal forma que aquesta sigui 
extemporània, no obstant de caràcter espontani, sense requeriment previ de l'Administració, la bonificació 
aplicable serà del 50%.  

3. Una vegada atorgada la bonificació als adquirents hauran de satisfer a aquest Ajuntament el seu import 
més els interessos corresponents a comptar des del decés del/de la transmitent en els següents supòsits: 

a)Quan es produeixi una transmissió entre vius de l’objecte tributari dins del període de 4 anys des de la 
data del decés del transmitent. 

b)Que deixi de ser el seu habitatge habitual dins del període de 4 anys. 

           
           
Article 10. 
1. S’estableix una bonificació del 50 % de la quota, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o 
constitució de drets reals de gaudi limitatius de domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort en favor 
del cònjuge, els ascendents o descendents d’aquell, en primer grau, de la finca o finques vinculades amb el 
negoci familiar, sempre que l’hereu li doni continuïtat. Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que 
l’hereu mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre la finca o finques durant els 3 anys següents 
a la mort del causant.  
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2. Una vegada atorgada la bonificació als adquirents hauran de satisfer a aquest Ajuntament el seu import 
més els interessos corresponents a comptar des del decés del/de la transmitent en els següents supòsits: 

a)Quan es produeixi una transmissió entre vius de l’objecte tributari dins del període de 3 anys des de la 
data del decés del transmitent. 

b)Quan no doni continuïtat al negoci familiar dins del període de 3 anys des de la data del decés del 
transmitent. 

 
Article 11. 
Les anteriors bonificacions s'aplicaran, prèvia sol.licitud expressa, sempre que els subjectes passius 
presentin la declaració-liquidació a què es refereix l'article 6è dins els terminis previstos pel text refòs de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
VII. DISPOSICIONS FINALS 

 
Article 12. 
En tot el no previst en aquesta Ordenança s'aplicarà l'establert als articles 104 a 110 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals així com l'Ordenança Fiscal General de gestió, recaptació i inspecció. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC I PRESTACIÓ DE SERVEIS O DE REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL. 
 
Article 1. FONAMENT LEGAL 
A l'empara de l'article 106 en relació a l'article 4 b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del 
règim local i d'acord amb l'article 57 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es regula 
l'aplicació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis 
o la realització d'activitats de competència local. 

 
Article 2. FET IMPOSABLE 
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa: 
1. Les utilitzacions privatives i aprofitaments especials del domini públic local i en particular: 
a) Obertura de rases i cales en terrenys d'us públic local incloses carreteres, camins i altres vies públiques 
locals, per la instal.lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal.lacions, així com qualsevol 
remoció de paviment o voreres a la via pública. 
b) Ocupació de terrenys d'us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, 
bastides i altres instal.lacions anàlogues. 
c) Entrades de vehicles per les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de 
vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 
d) Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d'energia elèctrica, gas o electricit o qualsevol altre 
fluït. 
e) Ocupació de terrenys d'us públic local amb taules, cadires, tarimes i altres elements anàlegs amb finalitat 
lucrativa. 
f) Instal.lació de quioscos, parades, mercats, barraques, fires, espectacles, atraccionso lleure situats en 
terrenys d'ús públic local així com indústries al carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
g) Dipòsits i aparells distribuidors de combustible o de qualsevol article o mercaderia, caixers i màquines 
automàtiques en terrenys d'us públic local. 
h) Instal.lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local 
i) Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies dels municipis dins les zones que a tal efecte 
es determinin i amb les limitacions que poguessin establir-se. 
 
2.La prestació de serveis o la realització d'activitats administratives de competència local i en particular: 
a) Documents que s'expedeixin o dels que entenguin les Administracions o autoriats locals, a instància de 
part. 
b) Autorització per a utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs l'escut de l'Ajuntament de 
Figueres. 
c) Atorgament de llicències o autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de lloguer. 
d) Vigilància especial dels establiments que ho sol.licitin. 
e) Atorgament de llicències urbanístiques o règim de comunicació exigides per la legislació del sòl i 
ordenació urbana. 
f) Atorgament de les llicències d'obertura d'establiments. 
g) Inspecció de béns i instal.lacions. 
h) Assistències, estancies i serveis de centres benèfics. 
i) Guarderia laboral. 
j) Cases de banys, dutxes, piscines, instal.lacions esportives i altres serveis anàlegs. 
k) Cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
l) Servei de clavegueram, ixí com de tractametn i depuració d'aigües residuals, inclosa la vigilància especial 
de clavegueres particulars. 
m) El servei municipal de recepció obligatòria de recollida i tractament d’escombraries i altres residus sòlids 
domiciliaris. 
n) El servei municipal complementari, susceptible de ser prestat pel sector privat, de recollida i tractament 
de residus comercials. 
o) Distribució d’aigua. 
p) Visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics, parcs zoològics altres 
centres o llocs anàlegs. 
q) Utilització de columnes, cartells i altres instal.lacions anàlogues per l'exhibició d'anuncis. 
r) Tinença d'animals. 
s) Taxa per retirada i immobilització de vehicles de la via pública. 
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Article 3. NO SUBJECCIÓ 
 
1. No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació de documents i 
expedients necessaris pel compliment d'obligacions fiscals, les consultes tributàries, els expedients de 
devolució d'ingressos indeguts, la resolució dels recursos administratius i els relatius a la prestació de 
serveis o realització d'activitats i a la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic 
que estiguin gravats per un altre taxa o pels que l'Ajuntament exigeixi un preu públic. 

 
2. No s'exigiran taxes pels serveis següents: 
a) Abastament d'aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament en els nivells d'educació obligatòria. 
 
Article 4. SUBJECTE PASSIU 
 
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així 
com les entitats a les que es refereix l'article 36 de la Llei general tributària: 
a) Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, d'acord a 
algun dels supòsits previstos a l'article 20.3 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
b) Que sol.licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que prestin o realitzin les 
Entitats locals, d'acord amb algun dels supòsits previstos a l'article 20.4 del text refòs de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
2. Tindran la condició de substituts del contribuent: 
a) En les taxes establertes per prestació de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants de 
d'habitatges o locals, els propietaris dels referits immobles, els quals podran repercutir, si s'escau, les 
quotes sobre els respectius beneficiaris. 
b) En les taxes establertes per l'atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la normativa sobre 
sòl i ordenació urbana, els constructors i contractistes de les obres. 
c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis, de prevenció de 
ruïnes, construccions i enderrocaments, salvaments i, en general de protecció de persones i béns, 
comprenent-se també el manteniment del servei, les entitats asseguradores del risc. 
d) En les taxes establertes per la utilització privativa o l'aprofitament especial per entrades de vehicles per 
sobre les voreres i per la seva construcció, manteniment, modificació o supressió els propietaris de les 
finques i locals a que donin accés les entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si s'escau, les 
quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Article 5. RESPONSABLES TRIBUTARIS 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a que fan referència l’article 42 de la Llei general tributària.    
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala 
l'article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
1. Per a totes les taxes. 
1.-Per a totes les taxes, sense perjudici del que estableix el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i l'article 8 de la Llei 8/1989,  de 13 d'abril reguladora del règim jurídic de les taxes i preus públics, no 
s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions llevat d'aquelles en favor de l'Estat, Generalitat de 
Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o 
Acords internacionals. 
2.-Tindran dret a una reducció fins a un màxim d'un 100% de la quota de la taxa de la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic, prestació de serveis o realització d'activitats administratives de 
competència local, les entitats que tinguin signat un conveni amb l'Ajuntament que així ho especifiqui. 
També es podrà concedir aquesta reducció a aquelles entitats sense ànim de lucre que ho sol.licitin. 
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3.-Tindran dret a la gratuïtat en la taxa de realització d’activitats administratives de competència local, per 
expedició del certificat de béns, els sol.licitats per l’administració de l’Estat, comunitats autònomes i d’altres 
administracions públiques territorials o institucionals, i els ens que en depenguin, en exercici de les 
competències que els són pròpies, i també els sol.licitats pel poder judicial i les persones físiques de les 
quals l’oficina gestora en tingui constància del seu estat d’escassa capacitat econòmica.  
 
2. Taxa per la utilització d'instal.lacions esportives. 
1.-Per la matrícula vàlida per a tots els serveis de la taxa per prestació de serveis, utilització d'instal.lacions i 
realització d'activitats esportives gaudiran d'exempció tots els jubilats, titular targeta T65, esportistes 
federats i estudiants universitaris o titulars de la targeta T-18 empadronats a Figueres que ho acreditin 
fefaentment.  
Només podran figurar com a abonats jubilats locals els que acreditin ser residents a Figueres o titulars de la 
targeta T-65 i com  a abonats federats els esportistes de les entitats de Figueres que participin en les 
competicions oficials que organitzen les federacions corresponents, i la sol.licitud per a accedir a aquest 
tipus d'abonament l'haurà de tramitar el club o l'entitat a la que pertany l'esportista interessat. 
2.-Les escoles i instituts de Figueres gaudiran d'exempció de les taxes d'utilització de Pistes de Poliesportiu, 
Pavelló i Estadi d'Atletisme per complementar les seves sessions d'educació física en horari escolar i que ho 
sol.licitin prèviament.  
3.- Els clubs esportius registrats com a tals a la Direcció General de l'Esport, al Registre municipal d'entitats i 
amb seu a la ciutat de Figueres que realitzin els entrenaments i competicions a les instal.lacions esportives 
municipals podran gaudir d'una reducció de fins el 100% sobre la quota d'utilització col.lectiva 
d'instal.lacions poliesportives, sempre i quan participin en les competicions oficials organitzades per les 
Federacions corresponents i disposin de conveni amb lAjuntament de Figuers pera ala promoció de 
l'esmport sense finalitat lucrativa.  
4.-L'Alcaldia o òrgan en qui delegui podrà concedir l'exempció de pagament del les taxes per utilització 
d'instal.lacions esportives en horari escolar a les entitats o associacions no esportives, sense ànim de lucre, 
i amb seu a Figueres, que realitzen tasques d'adaptació o de recuperació per a disminuïts físics o psíquics i 
que ho sol.licitin prèviament. 
5.-L'Alcaldia o òrgan en qui delegui podrà concedir l'exempció del pagament de les taxes establertes per la 
utilització de les instal.lacions esportives per actes no esportius a les entitats sol.licitants sense ànim de 
lucre de la ciutat de Figueres, d’acord amb la definició que d’aquestes pugui determinar el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan l’activitat concreta no comporti un lucre per l’entitat 
organitzadora i que sol.licita la instal.lació. 
6.- Les persones amb alt risc d'exclusió social, determinat mitjançant informe  tècnic del Servei de Benestar 
Social gaudiran d'una reducció del 100% de la taxa.  
 
 
3. Taxa de Cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Per la taxa per la conservació i prestació de serveis del cementiri municipal estaran exempts els serveis que 
es realitzin arran de: 
a) Els enterraments dels asilats procedents de beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per 
compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats. 
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn a la fosa comuna. 
d) Els drets d'enterrament dels pobres de solemnitat que es morin en aquest municipi. 
Per la taxa de conservació del cementiri s’estableix una reducció del 50% de la quota anual per les 
persones majors de 65 anys que percebin una pensió mínima i no siguin titulars de cap bé econòmic. 
 
4. Taxa per tinença d'animals. 
Per la taxa de tinença d'animals, les persones amb disminució visual que posseeixin gossos pigall que els 
donin algun servei útil quedaran exempts d'aquest tribut, però no obstant això restaran obligats a la 
vacunació i registre dels animals, la qual cosa s'efectuarà gratuïtament. 
 
5. Taxa per retirada i inmobilització de vehicles a la via pública. 
 
Per la taxa de retirada i immobilització de vehicles a la via pública queden exempts els vehicles robats. 
Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la denúncia presentada per la 
seva sostracció. 
 
6.Taxa per subministrament d’aigua.  
1.-Les unitats familiars, que prèvia sol·licitud a l’Ajuntament de Figueres, acreditin a través de certificat 
expedit pels serveis d’empadronament d’aquest Ajuntament, la seva condició de família nombrosa, (tots els 
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membres de la unitat familiar han d’estar empadronats a Figueres al mateix domicili), en funció del que 
contempli la normativa vigent, se’ls aplicarà una reducció en la tarifa de subministrament d’aigua, consistent 
en aplicar en el segon tram de consum el mateix preu que en el primer.  
2.-Les entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge i del 
Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per l'aplicació del règim fiscal de les 
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge; les fundacions sanitàries sense ànim 
de lucre, i els Instituts d’Ensenyança Secundaria i els centres docents en règim de concert educatiu, prèvia 
sol.licitud a l’Ajuntament de Figueres, se’ls aplicarà una reducció en la tarifa de subministrament d’aigua 
consistent en aplicar en el segon tram de consum el mateix preu que en el primer. 
3.- Els jubilats, pensionistes i altres persones amb escassa capacitat econòmica, considerant incloses dins 
d'aquest apartat els subjectes passius els rendiments dels quals més els de les persones que conviuen amb 
ells no sigui superior al salari mínim interprofessional  (SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a 
cadascun dels que conviuen en l’habitatge no superi la meitat del salari mínim interprofessional (SMI), se'ls 
aplicarà la tarifa social prevista a l'efecte, i el seu atorgament se subjectarà als requisits i al procediment que 
a continuació es detallen: 
a) Les peticions formulades per les persones interessades es justificaran documentalment i seran resoltes 
per l'Alcaldia-Presidència. 
b) La justificació haurà de consistir, com a mínim, a acreditar els següents extrems: 

1) Situació laboral del/la sol·licitant. 
2) Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant i raó de la 
convivència. 
3) Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que per tots els conceptes, percebi el/la 
sol·licitant i els qui conviuen. 
4) Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap 
altre immoble que l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament. 
5)Que tots els membres de la unitat familiar estan empadronats a Figueres al mateix 
domicili. 

Els extrems als quals fa referència l'apartat anterior, que no puguin ser acreditats mitjançant certificacions 
expedides pels organismes competents, ho seran per declaració jurada de la persona interessada. 
L'Administració Municipal verificarà les dades i documents que consideri oportunes per tal de comprovar la 
veracitat de la declaració. 
4.-La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l’interessat provant els requisits 
formals i materials enumerats en els apartats anteriors. Un cop concedida tindrà efectes el període  de 
cobrança següent (trimestre) al de la seva sol.licitud, i no serà precís que la sol.licitud  sigui reiterada per la 
seva aplicació en períodes futurs, mentre es mantinguin les condicions que en van justificar la seva 
concessió, i si així es recull en les successives Ordenances Fiscals. La comprovació de la concurrència dels 
requisits es realitzarà d'ofici, i en cas de no complir-se es procedirà a la regularització de la situació tributària 
del subjecte passiu. No obstant, aquest últim queda obligat a comunicar qualsevol variació de les 
circumstàncies que van justificar la seva concessió.  
 
7.- Taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació. 
1.- Els jubilats, pensionistes i altres persones amb escassa capacitat econòmica, que compleixin els 
requisits establerts a l'apartat anterior 6.3, els serà d'aplicació la tarifa reduïda establerta a l'efecte. La 
sol.licitud i els efectes s'esdevindràn d'acord amb l'establert a l'article 6.4. 
2.- Gaudiran d’una reducció del 20% sobre la quota de la taxa  pel servei de recollida de residus sòlids 
urbans, tractament i eliminació d’aquests, els subjectes passius residents a masies i/o habitatges que tinguin 
el punt d’aportació de residus a una distància superior als 300 metres. 
3.- Gaudiran d'una reducció de la taxa, els subjectes passius persones físiques, en relació a un únic objecte 
tributari habitatge, que sigui el seu domicili habitual aquells veïns que utilitzin la deixalleria municipal, per a 
aquelles deixalles que no estiguin incloses a les porcions actuals de recollida selectiva, i que realitzin un 
mínim d'aportacions anuals de residus. Les aportacions a la deixalleria hauran d'estar espaiades en el 
temps i caldrà una aportació trimestral com a mínim per poder gaudir de la bonificació. No s'admetran 
aportacions realitzades el mateix dia. Les bonificacions s'aplicaran d'acord amb el següent quadre: 
 
Aportacions anuals % reducció   
Entre 5 i 9 10% 
10 o més 20% 

 
Per tal de gaudir d'aquesta bonificació els interessats l'hauran de sol.licitar de forma expressa davant de 
l'Ajuntament dintre el primer mes de cada any, aportant els justificants de les entrades realitzades a la 
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deixalleria, corresponents a l'exercici anterior al de la meritació de la taxa.  Aquestes bonificacions tindran 
caràcter anual i són de caràcter rogat. 
4.- El titular d’una activitat es podrà desconnectar parcialment del servei municipal complementari de 
recollida de residus si acredita que gestiona privadament alguna de les fraccions dels residus. El titular de 
l’activitat tindrà dret a una reducció en la quota tributària d’aquesta taxa, que es calcularà per a cadascuna 
de les fraccions que gestioni de manera privada amb la fórmula següent, on VMR vol dir "volum màxim de 
residus", d’acord amb les categories previstes al 2n apartat de l'annex 2.13.1:  
% de reducció = (90 x VMR fracció gestionada privadament) / VMR total 
Per accedir a la reducció esmentada, caldrà que el titular de l'activitat ho sol·liciti mitjançant instància 
presentada al registre general d'entrada de l'Ajuntament de Figueres, a la qual adjunti un certificat emès per 
un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, on consti la fracció de residus 
gestionada i la data d’inici de la gestió privada. La reducció tindrà efectes a partir del període de cobrança 
següent al de la data en què s'hagi presentat la instància, sense que aquesta reducció pugui tenir efectes 
retroactius. 
En qualsevol cas, la quota tributària que resulti després d’aplicar la reducció, mai podrà ser inferior a la 
quota anual assignada a un habitatge domèstic. 
Si el titular de l'activitat ja hagués sol·licitat la reducció en exercicis fiscals anteriors, no serà necessari que 
ho torni a fer. En les activitats que durant el 2014 tinguin aplicada una reducció en la quota tributària 
d’aquesta taxa, el titular haurà de presentar al registre general d’entrada de l’Ajuntament, durant el primer 
trimestre del 2014, una còpia de les factures que acreditin la prestació del servei privat durant el 2014. En 
cas que no ho faci, o bé en cas que es comprovi que la documentació aportada no acredita degudament la 
gestió privada dels residus, s’entendrà que l’activitat no tenia dret a la reducció obtinguda i l’Ajuntament 
practicarà la liquidació complementària corresponent. 
4. Els subjectes passius que siguin persones físiques i gestionin la fracció orgànica dels seus residus 
domiciliaris mitjançant un compostador gaudiran d’una bonificació del 25% en la Taxa pel servei de recollida 
de residus sòlids urbans, tractament i eliminació. Les persones interessades ho hauran de sol·licitar de 
forma expressa davant de l’Ajuntament de Figueres, excepte les persones que ja estiguin adherides a la 
campanya municipal de compostatge casolà. Les persones que desitgin gaudir d’aquesta bonificació hauran 
de permetre l’accés al domicili per verificar el correcte ús del compostador. En cas que l’informe emès pel 
personal municipal, o bé pel personal delegat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, conclogui que la 
fracció orgànica dels residus domiciliaris no ha estat correctament gestionada en el compostador, s’entendrà 
que el subjecte passiu no tenia dret a la bonificació aplicada i es liquidarà la part que correspongui. 
 
 
8.Taxa per expedició de documents.  
 
Compulses: 
Les compulses de documents que tinguin com a destí expedients municipals del propi Ajuntament de 
Figueres, com per exemple licitacions o processos selectius, gaudiran d'una reducció del 100%. 
 
Certificats: 
Els certificats sobre  els deutes pendents en concepte d'impost sobre bens immobles sol.licitats pels notaris 
als efectes d'advertir  l'afecció real  en la transmissió dels immobles als compareixents en els documents en 
que autoritzin, restaran exempts de pagament.  

 
Biblioteca Fages de Climent: 
1.- Per la reproducció de material bibliogràfic, en el cas d’investigadors o estudiants de batxillerat (treballs 
de recerca), s’aplicarà una reducció del 50%. 
2.- Per la reproducció i comunicació pública de documents, en els casos d’institucions públiques i entitats 
privades sense ànim de lucre, s’aplicarà una reducció del 50%. 
 
9.Taxa per a llicències d'activitats.  
S'estableix una reducció d'un 35% de la quota en cas de nous emprenedors que creïn un mínim de 2 llocs 
de treball i els mantinguin durant 3 anys. S'haurà de justificar mitjançant l'aportació d'un informe de 
treballadors en alta (ITA), emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 2 mesos 
des de la concessió de la llicència.  En cas d'incompliment, l'interessat haurà de satisfer el seu import 
íntegre més els interessos que corresponguin.  

 
Article 7. MERITACIÓ 
1.- Les taxes podran meritar-se segons la naturalesa del seu fet imposable: 
a) Quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, o quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de 
l'activitat, encara que en ambdós casos podrà exigir-se el dipòsit previ del seu import total o parcial. 
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b) Quan es presenti la sol.licitud que iniciï l'actuació o l'expedient que no es realitzarà o tramitarà sense que 
s'hagi efectuat el pagament corresponent. 
2.- Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el meritament periòdic d'aquesta, i així es determini, 
aquest es produirà l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els 
supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa, l'aprofitament especial o l'ús del servei o activitat, i en 
aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el prorrateig mensual corresponent 
de la quota, excepte en aquells casos en que s’estableixi una altra cosa. 
3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la 
utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import 
corresponent 

 
Article 8. NORMES DE GESTIÓ 
 
1. Per a totes les taxes. 
1.-Per a totes les taxes, s'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la 
meritació, no tramitant-se l'autorització sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés, a excepció de la 
taxa prevista a l'annex 1.1, per la qual s'estableix el sistema de liquidació quan es refereixi a ocupació de 
terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals i bastides. 
2.-La corresponent liquidació es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança fiscal 
general de gestió, inspecció i recaptació. 
3.-La no presentació del dipòsit previ o de l'autoliquidació comportarà l'exigència dels recàrrecs previstos en 
l'article 22 de l'ordenança fiscal general de gestió recaptació i inspecció. 

 
2. Taxa per entrada de vehicles. 
Per la taxa per entrada de vehicles amb l'objecte que no se'n beneficiïn indegudament els titulars dels guals 
que no han satisfet les taxes corresponents, s'entendrà que l'autorització administrativa per la que es 
concedeix un gual permanent quedarà rescindida i sense cap efecte en el moment que es deixin d'abonar 
els corresponents tarifes, tot sense perjudici del fet que s'hagin de fer efectives per la via de constrenyiment 
les obligacions ja liquidades. Aquesta rescissió donarà lloc a la corresponent baixa en el referit padró en 
l'exercici posterior, i es retirarà la placa distintiva per tal d'evitar confusions. 
 
3. Taxa per estacionament de vehicles. 
En la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, la recaptació en 
període voluntari es realitzarà per l’empresa municipal Figueres de Serveis  SA. 
 
4. Taxa per l'autorització per a utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs l'escut de l'entitat local. 
Per la taxa per l'autorització per utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs l'escut de l'Ajuntament 
de Figueres les autoritzacions es concediran per un termini de 2 anys, transcorregut aquest s'haurà de 
sol.licitar una nova autorització. 
 
5. Taxa per assistència a les llars d’infants municipals  
Quota mensual: 
La durada del curs escolar és d’onze mesos (de setembre a juliol). La quota per assistència es paga a 
principi de mes i per mitjà de domiciliació bancària. 
El no pagament de la quota suposarà la baixa de l’alumne. 
Ampliació de jornada. 
La jornada contractada es podrà ampliar a les llars d’infants Els Pins, Xuclamel i Lilaina pagant un 
suplement de 30,00 € mensuals o de 4,00 € per dies esporàdics. La no assistència, justificada o no, de 
l’alumne al centre no comportarà cap reducció de la quota mensual establerta ni de la quota per ampliació 
de jornada. 
És obligació dels pares i mares, tutors i tutores, comunicar a l’equip directiu la no assistència temporal de 
l’alumne al centre i els motius pels quals deixarà d’assistir-hi. 
Canvi de jornada. 
Per sol·licitar canvi de jornada i/o ampliació de jornada s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del 
centre abans del dia 20 del mes en curs per tal que el canvi quedi reflectit en el rebut del mes següent, en 
cap cas es retornarà l’import de la mensualitat en curs. 
S’atendran les demandes en funció de la disponibilitat de places. 
Reduccions de la quota: 
Les famílies que tinguin dos o més fills matriculats simultàniament a la mateixa llar d’infants es beneficiaran 
d’una bonificació del 25 %  en el cost de la quota mensual del segon fill i d’un 50%  a partir del tercer. 
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Les persones amb escassa capacitat econòmica poden optar  a una bonificació de fins al 50% en la quota, 
segons les bases aprovades per l’Ajuntament de Figueres. La poden sol·licitar quan concorrin les següents 
circumstàncies: 
-El/la sol·licitant tingui un fill/a matriculat a una llar d’infants municipal de Figueres  
-La suma dels dels ingressos econòmics de totes les persones que conviuen en el mateix domicili no 
superin el salari mínim interprofessional fixat per a l’any 2013 o bé que la renda per càpita no superi la 
meitat del salari mínim interprofessional (sumant els ingressos de totes les persones que convisquin amb 
el/la sol·licitant. 
-No es posseeixi cap altre immoble que l’habitatge habitual (que inclou una plaça d’aparcament) 
-Tots els membres de la unitat familiar estiguin empadronades a Figueres en el mateix domicili. 
Els extrems als quals fa referència l’apartat anterior, que no puguin ser acreditats mitjançant certificacions 
expedides pels organismes competents, ho seran per declaració jurada de la persona interessada. 
L’Administració municipal verificarà les dades i documents que consideri oportunes per tal de comprovar la 
veracitat de la declaració. 
Les persones amb alt risc d'exclusió social, determinat mitjançant informe  tècnic del Servei de Benestar 
Social gaudiran d'una reducció del 100% de la taxa.  
En el cas que es concedeixi la reducció durant el segon semestre de l'any, aquesta tindrà efectes durant tot 
el curs escolar  sempre que es mantinguin els requisits necessaris per al seu gaudiment i que les 
ordenances fiscals de l'exercici corresponent continuïn contemplant l'esmentada reducció en els termes que 
va ser concedida. No obstant això l'Ajuntament podrà efectuar les comprovacions que estimi pertinents per a 
l'acreditació de tots i cadascun dels requisits exigits per gaudir-la. 
Baixes abans de començar el curs. 
Si la baixa es produeix abans de l’1 de setembre es considerarà una renuncia de plaça i no es girarà o 
s’anul·larà el rebut del mes de setembre. 
Si la baixa es produeix desprès de l’1 de setembre i abans de l’inici escolar, es considerarà una baixa i no 
es retornarà l’import d’aquesta mensualitat. 
Durant el períodes no lectius les baixes s’hauran de presentar  a l’OMAC , Oficina Municipal d’Atenció al 
Ciutadà, de l’Ajuntament de Figueres. 
Baixes definitives durant el curs: 
El pare, mare, tutor, tutora de l’alumne/a hauran d’informar i de formalitzar amb una instància, abans del dia 
20 del mes en curs, amb registre d’entrada a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Figueres la baixa definitiva d’un o una alumne/a al centre. 
A efectes de pagament de la quota la baixa s’aplicarà a partir del mes següent a la seva formalització. 
Menjador 
Es pagarà a mesos vençuts pels dinars i berenars consumits. 
Qui hagi contractat una jornada igual o superior a les 6 hores podrà fer ús esporàdic del servei de menjador. 
El no pagament d’aquest servei comporta no poder-lo utilitzar. 
 
6. Taxa per llicències d'activitats 
1.Per la taxa per a l’autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats el sol.licitant haurà 
d'aportar la següent documentació: 
a) Alta censal de l'activitat. 
b) Plànol de l'establiment (Tècnics). 
c) Identificació Personal DNI de titular de l'activitat 
d) Identificació (referència cadastral) del local on s'exercirà l'activitat, carrer i número. 
e) Qualsevol altra dada necessària per procedir a la liquidació i tramitació de l'expedient. 
 
2. Les llicències atorgades caducaran : 
a) Als dotze mesos d'haver-la obtingut, si en el dit termini l'establiment no hagués estat obert al públic, 
excepte en situació de força major o degudament justificat, i 
b) Si després d'haver iniciat les seves activitats l'establiment romangués tancat més de dotze mesos 
consecutius. 

 
3.El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, duta a terme 
amb vista a verificar si els establiments compleixen les condicions de protecció del medi ambient i les de 
seguretat, sanitat, salubritat, tranquil·litat i qualsevol altra condició exigida per les corresponents ordenances 
i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ, 
perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència i/o tramiti  d'acord amb la normativa legal d'aplicació. 
  
7. Taxa per prestació de serveis, utilització d'instal.lacions i realització d'activitats esportives. 
1.Per la taxa per prestació de serveis, utilització d'intal.lacions i realització d'activitats esportives pel que fa a 
la utilització de les instal.lacions per a activitats no esportives, tots els aspectes relacionats amb el 
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muntatge, desmuntatge, neteja i reparació dels possibles desperfectes que es poguessin produir en el 
decurs de l'activitat aniran a càrrec de l'entitat organitzadora. L'entitat organitzadora estarà obligada a tenir 
una pòlissa d'assegurances que cobreixi la responsabilitat dels danys que es puguin produir als assistents a 
l'acte.  

 
2. El pagament de la matrícula i la part proporcional al trimestre es pagarà en efectiu directament al Servei 
d'Esports. Els pagaments de les quotes seran trimestrals. El pagament dels posteriors trimestres a través de 
domiciliació bancària. 
El termini màxim per comunicar la baixa de l’abonament, serà de 15 dies abans d’iniciar-se el trimestre en el 
qual no vol continuar fent ús de la instal.lació, se li expedirà de forma automàtica el rebut corresponent, 
sense dret a la posterior anul.lació del mateix. El comunicat de baixa haurà de ser per escrit i signat per la 
persona interessada.  
Únicament podran figurar com a familiars del titular la parella o les persones menors de 18 anys que 
convisquin amb el titular i s'haurà d'acreditar la convivència mitjançant llibre de família, certificat 
d'empadronament o figurar en el registre de parelles de fet. A partir d'un titular i tres familiars la quota anual 
serà la mateixa. 

 
3. Pels usuaris del servei empadronats al terme municipal de Figueres que siguin majors de 65 anys, titulars 
de la targeta T-65, pensionistes per jubilació, pensionistes per invalidesa permanent, perceptors d’una 
pensió no contributiva (PNC), disminuïts físics o psíquics que superin el 65 % de disminució i els disminuïts 
que, no superant aquest barem, tinguin un grau de disminució no inferior al 33 % i reconeguda la mobilitat 
reduïda, s’aplicarà l’import corresponent a Jubilat Local. 
 
8. Taxa per serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
1.La concessió de dret de nínxols, criptes, panteons i columbaris serà per cinquanta anys. Passat aquest 
termini el concessionari o el seu dipositari legal podrà renovar aquesta concessió per 50 anys més, abonant 
l'import que en aquell moment tingui assenyalat el nínxol, cripta, panteó o columbari. 
En cas de no efectuar-se aquesta renovació en la concessió s'entendrà que el concessionari renuncia a 
qualsevol dret sobre la sepultura. 
 
2.La construcció de nínxols, criptes i columbaris en el Cementiri Municipal serà a carrer de l'Ajuntament i 
cedirà la concessió dels drets funeraris d'aquests temporalment als particulars que ho sol.licitin i que paguin 
les quotes assenyalades a la tarifa d'aquesta  Ordenança,  per a la inhumació  de cadàvers  o  restes 
cadavèriques en les condicions assenyalades a la normativa corresponent. 
 
3.La construcció de panteons anirà a càrrec dels par- ticulars mitjançant una sol.licitud i la presentació del 
projecte, que l'Ajuntament haurà d'autoritzar i que es realitzarà amb subjecció estricta al que aquest ha 
acordat. 
 
4.Les taxes assenyalades a les tarifes corresponents per cessions, permisos o serveis que es prestin a 
sol.licitud de la part  interessada, meritaran des de l'instant mateix en què se sol.liciti l'expedició dels títols o 
permisos corresponents. 
 
5.Queden a càrrec dels titulars respectius les despeses de  conservació i de reparació dels nínxols, de les 
criptes, dels panteons i dels columbaris. 
 
6.Per al traspàs de les diferents sepultures per cessió i herència sempre a títol gratuït, es tramitarà 
l'expedient corresponent, en el qual s'acreditarà el dret del nou titular aportant els documents precisos, i 
s'expedirà, si s'escau, un nou títol i un registre de  traspàs en els llibres corresponents. 
 
7.El dret funerari s'atorgarà a nom del peticionari i es procurarà en tot moment que  sigui unipersonal a fi 
d'evitar la dificultat d'obtenir l'autorització de tots els beneficiaris per a la inhumació o exhumació de 
cadàvers o de restes cadavèrics, i alhora es facilitarà el canvi de titular del dret indicat, ja sigui per herència 
o per altra  causa. 
 
8.Tot hereu o successor en la titularitat de sepultures tindrà un termini màxim d'un any a partir de la data de 
la mort de l'anterior titular a nom del qual estiguin inscrits en el Registre Municipal, per complir les 
obligacions successòries. 
Transcorregut el dit termini sense haver-ho realitzat, l'Ajuntament podrà declarar-ne la caducitat i revertir el 
dret funerari al seu favor, així com en els casos d'abandonament o de  ruïna de la construcció; o 
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transcorregut el termini d'atorgament  en els casos de temporalitat, mitjançant la instrucció de l'expedient 
oportú i la publicitat en els Diaris Oficials. 
 
9. Taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d'aquests. 
 
1.Per la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries, es consideren escombraries 
domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i deixalles d'alimentació o detritus procedents de la neteja 
normal de locals o habitatges i s'exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, runes d'obres, 
deixalles humanes, matèries o materials contaminats, corruptibles, perillosos, la recollida o abocament dels 
quals exigeixi l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 
2.No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de particular, dels següents 
serveis: 
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries, hospitals i 
laboratoris. 
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c) Recollida de runes d'obres. 
 
3.Per la taxa pel servei municipal complementari, susceptible de ser prestat pel sector privat de recollida i 
tractament de residus comercials es consideren residus sòlids urbans els que figuren inclosos en 
l’Ordenança Municipal General de Gestió de Residus. 
 
4.Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació del servei, 
entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria d'aquest, quan estigui establert i en 
funcionament el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els 
habitatges o locals subjectes a la taxa. 
 
5.Establert i en funcionament l'esmentat servei, les quotes es meritaran el primer dia de cada trimestre 
natural, llevat que la meritació de la taxa es produís amb posterioritat a l'esmentada data; en tal cas la 
primera quota es meritarà el primer dia del trimestre següent. El cobrament de les quotes d’aquesta taxa, 
quan no s’efectuï mitjançant l’empresa subministradora d’aigua es farà anualment mitjançant l’aprovació del 
padró corresponent. 
 
6.Quan es conegui per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades figurades en la 
matrícula, es portaran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que tindran efectes a partir del 
període de cobrança següent (trimestre) al de la data en què s'hagi efectuat la declaració, sense que 
aquestes declaracions tinguin efecte retroactiu. 

 
7.Quan es conegui, d'ofici o  mitjançant els procediments de comprovació administrativa qualsevol variació 
de les dades figurades en la matrícula, es portaran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que  
tindran efectes,  a partir del moment en què s’hagi produït efectivament la variació. 
 
8.Els titulars d’activitats que generin residus comercials i pretenguin desconnectar-se del servei municipal 
complementari, estaran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor 
autoritzat la recollida i tractament dels residus que produeixi l’activitat corresponent, d'acord amb allò previst 
a l'article 6.7.4. És requisit indispensable que aquest gestor, en la seva tasca, compleixi amb tots els 
requisits que imposa la normativa vigent. 
 
10. Taxes pel servei de clavegueram i recollida tractament i eliminació d'escombraries. 
 
En la taxa de clavegueram i de la taxa del servei d'escombraries, pels abonats al servei municipal de 
subministrament d'aigua potable la recaptació en període voluntari es realitzarà per la companyia 
subministradora, i s'observaran les particularitats següents: 
a) El cobrament de quotes s'efectuarà trimestralment, mitjançant rebut derivat del padró. 
b) Les empreses subministradores liquidaran a l'Administració Municipal les quantitats recaptades per 
aplicació de les tarifes corresponents. 
c) La recaptació es realitzarà en unitat de rebut amb la facturació del subministrament. La quota de la taxa 
figurarà amb concepte independent del consum d'aigua. 
d) Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària d'aigua es negués a 
satisfer la quota de  la taxa a l'empresa subministradora, aquesta quedarà exonerada del deute tributari al 
donar compte de la negativa, suficientment provada, a l'Administració Municipal, qui procedirà 
executivament contra el morós. 
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11. Taxa per servei d'escorxador, llotges i mercats. 
 
Per la taxa per serveis d'escorxador municipal i transport de carns la utilització dels serveis de l'Escorxador 
podrà ser objecte de subhasta anual, essent tarifes, en còmput anual, el preu de sortida de la subhasta. 
En tot cas haurà de fer-se efectiu per anualitats anticipades i amb prohibició de subarrendament. 
 
12. Taxa per utilització de la deixalleria municipal. 
 
La taxa d’utilització de la Deixalleria municipal, en l’horari establert, es meritarà a l’edifici de control de la 
instal.lació, on l’encarregat haurà de lliurar el document acreditatiu del pagament realitzat. 
 
13. Taxa per tinença d'animals. 
 
1.En la taxa per tinença d'animals tots els propietaris de gossos estan obligats a formular la corresponent 
declaració dels que posseeixin, amb les dades necessàries per a la inscripció en el registre de gossos de la 
població. 
2.Qualsevol gos que radiqui en el terme municipal, no inscrit en el registre de gossos d'aquest municipi, serà 
considerat com a indocumentat. 
3.El servei de recollida i captura d'animals procedirà a la captura dels indocumentats, o dels vagabunds de 
propietari desconegut, restant tres dies en dipòsit, passats els quals sense ésser reclamats pels seus amos, 
seran definitivament considerats com a vagabunds i es procedirà de conformitat amb el Reial Decret 
243/1994 de 13 de setembre. 
4.No podrà retornar-se cap animal recollit sense previ abonament dels drets corresponents. 
 
14. Taxa per recollida i immobilització de vehicles a la via pública. 
 
1.En la taxa de recollida i inmobilització de vehicles, la tarifa per enganxament sense desplaçament 
s'acreditarà un cop les rodes davanteres o posteriors del cotxe infractor hagin estat aixecades del terra i el 
propietari o conductor sol.liciti el desenganxament, el que es ferà sempre que s'hagi satisfet la tarifa abans 
esmentada. 
2.Es  disposa d'un període de carència de tres hores posteriors a la d'entrada del vehicle en el dipòsit per a 
la seva retirada. A les zero hores del dia següent a l'ingrès en el dipòsit s'acreditarà la taxa per dies 
complerts o fracció de dia que s'afegirà a la calculada per hores del primer dia de dipòsit. 
3.No seràn retornats als seus propietaris cap dels vehicles que haguessin estat objecte de recollida, mentre 
no s'hagi fet efectiu el pagament dels drets establerts, excepte que, en cas d'haver-se interposat reclamació, 
sigui dipositat o afiançat l'import de la liquidació en la quantia i formes previstes a l'article 14 del Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora d'hisendes Locals. El 
pagament de la liquidació de la present taxa no exclou, de cap manera, el de les sancions o multes que 
siguin procedents per infracció de les normes de circulació o policia urbana. 
4.L'Ajuntament procedirà a l'adjudicació dels vehicles que tinguin en els locals o recintes establerts a 
l'efecte, de conformitat amb la normativa vigent d'aplicació.  
       
15. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl subsòl i volada. 
 
1.Per la liquidació de les taxes a que vingui subjecte la "Compañia Telefonica Nacional de España", s'estarà 
al que ve determinat en el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a la LLei 15/87 i 
l’article 21.5 de la Llei 50/1998 de 30 de desembre.   
2.Quan es tracti de la utilització privativa o aprofitaments especials constituits en el sòl, subsòl o vol de les 
vies públiques, en favor d'empreses explotadores de serveis de subministres i les empreses distribuidores i 
comercialitzadores d’aquests  que afectin al comú o a una part important dels veïns, l'import  d'aquells 
consistirà, en tot cas i sense cap excepció en l'ú i mig per cent (1,5%) dels ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguin anualment en el municipi. L'ingrés s,efectuarà trimestralment i les quantitats 
entregades es consideraran  a compte de la liquidació definitiva que s,haurà de practicar dintre del primer 
trimestre de cada any, referit a l'any anterior. A tal efecte, les empreses hauran de presentar en l'esmentat 
termini una certificació dels ingressos bruts, que permeti practicar la liquidació definitiva. 
 
16. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tarimes i altres elements anàlegs amb 
finalitat lucrativa. 
 
1. Els titulars de les activitats en funcionament que ja han efectuat ocupacions en exercicis anteriors, 
vindran obligats de sol·licitar l’autorització per a la ocupació per a l’exercici en curs, com a màxim, abans no 



IMPOSTOSTAXES2014 
 

 

 
 60 

finalitzi el darrer dia hàbil del primer trimestre d’aquest mateix exercici, havent-se de fer l’ingrés per aquest 
concepte en els termes determinats a l’apartat tercer. 
2. Els titulars de les activitats que les iniciïn de nou o que vulguin encetar per primera vegada una ocupació, 
i que la seva obertura o ocupació s’efectuï efectivament una vegada ja ha transcorregut el primer trimestre 
de l’exercici en curs, vindran obligats de sol·licitar l’autorització per aquesta ocupació dins dels trenta dies 
següents al de l’inici de l’activitat o la primera ocupació. L’ingrés per aquest concepte s’haurà d’efectuar en 
els termes determinats a l’apartat tercer. 
3. S’exigirà el dipòsit previ per l’import total de la quota tributària simultàniament amb la sol·licitud, no 
tramitant-se l’autorització sense que s’hagi realitzat el corresponent ingrés, ja que la oficina gestora no 
acceptarà a tràmit cap sol·licitud si no va acompanyada del corresponent justificant de pagament. No es 
concedeixen ajornaments i/o fraccionaments per aquesta taxa donat que el seu pagament s’exigeix per 
dipòsit previ en el moment de presentar-se la sol·licitud. 
4. L’ingrés de la quota per dipòsit previ d’aquesta taxa no pressuposa l’autorització per la ocupació 
sol·licitada ni tampoc eximeix de l’obligació de la seva presentació en forma i termini. 
5. L’incompliment de la obligació de pagament de la quota per dipòsit previ d’aquesta taxa en forma i 
termini, constitueix una infracció de les previstes a la normativa tributària, que pot conduir a l’inici d’un 
procediment per a la imposició de la corresponent sanció tributària, sense perjudici que l’obligat al pagament 
regularitzi la seva situació d’acord amb allò previst a l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General tributària, abans no s’iniciï aquest procediment sancionador, ni que la Oficina de Gestió tributària 
efectuï també la liquidació corresponent. 
6. La revisió de les dades efectives de la ocupació, sigui d’ofici o a instància de part, comportarà, si s’escau, 
l’aprovació d’una liquidació complementària o bé l’inici d’un expedient per devolució d’ingressos indeguts. 
 
 
Article 9. BASE IMPOSABLE I QUOTA 
 
1.El cost real o previsible per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, i prestació de 
serveis o de realització d'activitats administratives de competència local, considerada en la seva globalitat 
constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària. 
2.Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents utilitzacions, aprofitaments, 
prestacions de serveis i de realització d'activitats administratives, que constitueixen el fet imposable, seran 
les que apareixen a l'annex. 
3.Quan 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.  
 
Article 10. CRITERIS I PARÀMETRES PER DEFINIR EL VALOR DE MERCAT DE LA UTILITAT PRIVADA 
DERIVADA DE L'APROFITAMENT 
 
Per a determinar el valor de mercat del terreny demanial afectat per l'ús privatiu o l'aprofitament especial, es 
prendrà com a base la rendibilitat obtinguda pel lloguer d'un local situat dins el sector de la categoria de 
carrers. 
Quan la valoració dels terrenys demanials afecti a una mostra de la totalitat de carrers es prendrà com a 
valor de mercat la mitjana de tots ells. 
Per a obtenir el valor de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial, es multiplicarà el 
valor del rendiment previst pels coeficients d'oportunitat que es determinin en cada cas, atenent la 
naturalesa específica de la utilització privativa o de l'aprofitament especial. 
El coeficient d'oportunitat pondera l'aprofitament, per part del privat, de circumstàncies que poden concórrer 
en la concessió o autorització d'us privatiu o aprofitament especial del domini públic local, que incrementen 
la seva utilitat en raó del moment o del lloc i que permeten a aquest l'obtenció d'un rendiment privat del bé 
demanial superior a la utilització o aprofitament, si les esmentades circumstàncies derivades de l'activitat 
pública o social no hi concorreguessin. 
El coeficient d'oportunitat es determinarà atenent a la naturalesa específica de la utilització privativa o 
l'aprofitament especial. 
A la valoració de la utilitat del sòl caldrà afegir-hi els costos derivats del seu us o de les activitats que s'hi 
desenvolupin. 
 
Article 11. APROFITAMENTS ESPECIALS 
            
1.Es consideren aprofitaments especials fixes els de durada igual o superior a l'any. En aquest cas, 
l'aprofitament ha d'ésser objecte de concessió, aplicant el procediment establert en el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/88) i la normativa general sobre contractació. 
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2.En els supòsits d'utilització privativa o d'aprofitament especial del domini públic sense possibilitat de 
concurrència, caldrà sol.licitar la corresponent llicència, autorització o concessió. La relació contractual 
derivada d'aquests supòsits es regirà per les normes generals de contractació.       
 
Article 12. FIANCES I DIPÒSITS PER LA PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
       
1.Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del domini 
públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa establerta, vindrá obligat al reintegrament del 
cost total de la reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
2.Per cobrir el cost de reparació o reconstrucció per possibles danys,per destrucció o deteriorament del 
domini públic per utilització privativa o aprofitament especial, es beneficiari vindrà obligat a dispositar una 
fiança per l'import que determinin els serveis tècnics municipals.  
3.Aquests dipòsits seran retinguts com a garantia durant el període de 3 mesos, a comptar de la data de 
termini de l'obra fixada en la Llicència, transcorregut el qual serà retornat si els Serveis Tècnics consideren 
que els possibles desperfectes hagin estat arranjats satisfactòriament. En cas contrari es disposarà de 
l'esmentat dipòsit per adequar-ho degudament. 
4.En cas que l'Ajuntament hagi de fer la reposició per incompliment de les seves obligacions per part dels 
peticionaris, incautarà la fiança provisional constituïda, i exigirà al titular de la llicència la diferència resultant 
si el cost d'aquest és superior a la quantitat dipositada.     
5.Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels béns 
destruits o a l'import del deteriorament sofert. 
6.Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts, notificant-se als interessats 
de forma individualitzada com un plec de càrrecs, seguint el procediment  sancionador general. 
 
Article 13. DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot el no previst en aquesta ordenança s'aplicarà l'Ordenança fiscal de gestió, recaptació i inspecció. 
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 ANNEX 
 
1. TAXES PER UTILITZACIONS PRIVATIVES I APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL. 
 

1.1. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS BASTIDES, OBERTURA DE RASES I CALES I 
ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 

 
Mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, bastides, mudances, grues, plataformes 
elevades, obertura i reposició de rases i cales i altres instal.lacions anàlogues. 
La base del gravamen són els metres quadrats d'ocupació, amb un mínim d'1 m2. elevant les fraccions a la 
unitat. 
1) S'estableix com a tarifa diària la quantitat de 0,315 € per m2. d'ocupació. 
2) S’estableix com a tarifa horària per ocupacions inferiors a 6 hores cada dia, la quantitat de 0,224 € per m2 
i hora d’ocupació. 
3) Als resultats anteriors li seran d'aplicació els següents correctors: 
 
Categoria Carrer                                                                           Índex 
Carrer de primera categoria                                                                                      2,44 
Carrer de segona categoria                                                                                                    2,02 
Carrer de tercera categoria                                                                                                        1,50 
Carrer de quarta categoria                                                                                                         0,87         

 
L’ocupació, amb tanques i bastides per l’execució d’obres particulars, en terrenys de domini públic pendents 
de l’execució de l’obra urbanitzadora de la via pública, tributaran com a situats en carrers de categoria 
quarta. 

  
4) En els supòsits anteriors, i amb caràcter general, per a qualsevol ocupació de la via pública, la quota total 
a ingressar s'obtindrà segons la fórmula: Q= 0,315€ x mt2. x dies x corrector carrer. 
5) La quota mínima serà de 30,50 €. En cas que la ocupació afecti el trànsit rodat (tall o obstaculització de 
carrer), s'estableix una quota mínima de 61 € per ocupacions inferiors a 6 hores al dia, i de 122 €  per 
ocupacions de fins a 12 hores al dia.  
6) En cas que la ocupació afecti a estacionaments regulats SARE (zona blava), tan a través d'ocupació 
directa com pel fet de fer-los inutilitzables, es sumarà a la quota total prevista al punt 4) la quantitat de 10 
euros/dia per plaça o fracció de plaça que s'ocupi. 

1.2. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 
Entrada de vehicles que travessen les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu 
càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i altres aprofitaments especials de la via pública. 
Cada accés, porta o portal d'entrada de vehicles determinarà l'obtenció d'una placa de gual., sempre que  
entre ambdós accessos hi hagi més de 8 metres lineals incloent l'espai de separació. En cas contrari, 
només es requerirà la obtenció d'una placa.  

 
A) Per gual, rebaix de voravia, placa de gual o reserva d'aparcament per entrada de 

vehicles tributaran l'any: 
 

 a) Fins a 4 ml o fracció 122,15 €  
 b) Per cada ml o fracció d'excés 35,10 € 
   
B) Per pas d'entrada de vehicles sense gual, rebaix, placa o reserva, tributaran l'any:  
 a) Fins a 4 ml o fracció 23,40 € 
 b) Per cada ml d'excés 7,40 € 
 
Les tarifes dels anteriors epígrafs es multiplicaran pels següents índexs correctors tenint en compte la 
categoria del carrer i el nombre de places d'aparcament: 
    
Nombre de places                             Categoria Carrers   
 1a i 2ª 3a 4ª 
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D'1 a 10 1’5 1 1 
D'11 a 40 3 2’5 1’5 
De 41 a 80 5 4 3 
Més de 81 7 6 5 
C) Per reserva especial de parades en vies públiques per a Serveis discrecionals, 

taxis, òmnibus i altres similars, degudament autoritzats per l'Ajuntament per 
realitzar el Servei Públic Urbà i amb parada també autoritzada, satisfaran 
anualment i per cada 5 ml de calçada afectada o fracció 

 
 
 

55,40 € 
   
D) Per reserva d'espai a la via pública per a cotxes de lloguer, per cada ml o 

fracció de calçada afectada 
 

42,30 € 
   
Les tarifes dels apartats anteriors són anuals, prorratejables per mesos. 
   
E) Pels drets d'expedició de la placa de gual i tramitació administrativa de la 

concessió s'afegirà a l'expedició del primer rebut la quantitat de 
 

42,30 € 
   
F) 
 
G) 

Autoritzacions a les Auto-escoles. Per realitzar les pràctiques de conducció a 
les zones assenyalades, tributaran per vehicle i any 
Pels drets d'expedició de la targeta que dóna accés a les pilones 
automatitzades 
 

 
84,60 € 

 
5,00 €  

   

1.3. TAXA PER ESTESES, CANONADES I GALERIES. 
  
 TARIFA 1 
Estesa de cables i rails a les vies públiques. Anualment i per metre lineal de via senzilla o emplaçada. 

 
a) Cables aeris i subterranis 0,33 € 
b) Cables d'alimentació 0,11 € 
c) Rails 0,54  € 

 
 TARIFA 2 
Conduccions elèctriques: 
A)Per cada metre lineal de conducció elèctrica, subterrània o aèria de baixa tensió, formada, com a màxim, 
per dos conductors  i un neutre en cas de corrent trifàsic, l'any: 
a) Fins a 4 mm2. de secció 0,13 € 
b) De 5 a 10 mm. 0,18 € 
c) D'11 a 50 mm. 0,23 € 
d) De 51 a 120 mm. 0,31 € 
e) De 121 a 240 mm. 0,37 € 
f) De 241 a 500 mm. 0,49 € 
g) De 501 a 1.000 mm. 0,69 € 
h) De més de 1.000 mm. 1,06 € 

 
B) per cada metre lineal de conducció elèctrica d'alta tensió, l'any: 
a) Fins a 5 parells 0,09 € 
b) De 6 a 10 parells 0,11 € 
c) D'11 a 50 parells 0,13 € 
d) De 51 a 100 parells 0,18 € 
e) De 101 a 200 parells 0,23 € 
f) De 201 a 500 parells 0,31 € 
g) De 501 a 1.000 parells 0,42 € 
h) De 1.000 parells endavant 0,62 € 

 
 TARIFA 3 
Canonades: 
Subterrànies per a la conducció d'àrids, gasos i líquids, per cada metre lineal l'any: 
a) Fins a 50 mm. de diàmetre 0,13 € 
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b) De 51 a 100 mm. 0,27 € 
c) De 101 a 200 mm. 0,62 € 
d) De 201 a 350 mm. 1,37 € 
e) De 351 a 500 mm. 2,49 € 
f) De 501 a 750 mm. 4,24 € 
g) De 751 a 1.000 mm. 10,61 € 
h) De més de 1.000 mm. 14,14 € 

 
 TARIFA 4 
Galeries de serveis: 
Electricitat, telèfons i aigua,. independents del cànon concertat i per cada metre lineal d'instal.lacióm l'any: 

 
a) Cables de baixa tensió 0,03 € 
b) Cables d'alta tensió 0,13 € 
c) Canonades fins a 80 mm 0,13 € 
d) Canonades de 81 a 200 mm 0,24 € 
e) Canonades de 201 mm. Endavant 0,49 € 
f) Tubs de telèfons 0,13 € 

La quota mínima de les tarifes 1 a 4 serà de 30,50 €. 
  
 TARIFA 5 
Cambres i corredors subterranis: 
Per usos industrials, per metre cúbic inclosos els espesors de mur, solera i sostre, l'any:            30,50 € 
 
 TARIFA 6 
D'altres instal.lacions: 
A) Caixes de derivació d'electricitat, d'alta tensió, instal.lades al subsol, cada una, l'any:             47,80 € 
B)  Caixes de distribució d'electrictat, cada una, l'any: 

a) De baixa tensió i col.locades al subsòl 30,50 € 
b) Col.locades al terra 30,50 € 

C) Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per cadascuna l'any:                           50,85 € 
D) Transformadors, cada un, l'any:                               50,85 € 
E) Traspàs d'accés a cambres o passatge subterranis, per cada una, l'any:   50,85 € 
 

1.4. TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TARIMES I 
ALTRES ELEMENTS ANALEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
1. Taules i cadires de bars i cafès a la via pública. 
La base del gravamen són els metres quadrats d'ocupació, amb un mínim d'1 m2. elevant les fraccions a la 
unitat. 
1) S'estableix com a tarifa diària la quantitat de 0,315 € per m2. d'ocupació. Al resultat de l'anterior li seran 
d'aplicació els següents correctors: 
 
ÍNDEX CATEGORIA CARRER: ÍNDEX 
Carrer de primera categoria 2,44 
Carrer de segona categoria 2,02 
Carrer de tercera categoria 1,50 
Carrer de quarta categoria 0,87 

 
El preu serà el resultat d'aplicar a la quota calculada d'acord amb les tarifes anteriors, els següents 
correctors pel caràcter de la utilització comuna i interès general de l'ocupació: 
 
TEMPORADA                                                                                       CORRECTOR 
1.Temporada de maig a octubre                                                           corrector del 0,65 
2.Temporada de novembre a abril                                                        corrector del 0,25 

 
2) En els supòsits anteriors, la quota total a ingressar s'obtindrà segons la fórmula: Q= 0,310 € x mt2. x dies 
x corrector carrer x  corrector de temporada. 
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2. Per  la resta d'ocupacions, amb caràcter general, la quota total a ingressar s'obtindrà segons la fórmula: 
Q=0,315 E x mt2 x dies x corrector de carrer. 
 
3. Per les ocupacions amb paravents o tanques col.locats arran del sòl de la via pública, amb una fondària 
no superior als dos metres tributaran per metre lineal d'acord amb les tarifes de l'apartat 1) anterior. 
 
4. Per les ocupacions amb contenidors de duració no superior a 5 dies la taxa serà el resultat d'aplicar la 
quota calculada d'acord amb les tarifes de l'apartat 1) essent el corrector de caràcter temporal igual a 1. 
 
5. A aquesta taxa no li és d’aplicació cap mena de prorrateig donat el seu meritament periòdic i el seu càlcul 
per dies d’ocupació. 
  
La quota mínima d’aquesta taxa és de 30,50 € per sol.licitud.  

 

1.5. TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS, PARADES, MERCATS, BARRAQUES, FIRES, 
INDÚSTRIES AL CARRER I AMBULANTS I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

 
A) PARADES FIXES   
 1. Mercat Central (de la plaça del Gra i de Catalunya) 
  Els titulars de parades fixes per a la venda de productes de totes classes, 

satisfaran, anualment per ml de parada o fracció 
 

119,00 
 
€ 

     
 2. Mercat del Passeig Nou.   
  Els titulars de parades de venda fixa del mercat del Passeig Nou satisfaran 

per cada ml o fracció que ocupin i per cada any 
 

83,40 
 
€ 

     
 3. Mercat d'Antiguitats i Artesania.   
  Els titulars de parades fixes del mercat d'Antiguitats i Artesans satisfaran 

per cada ml o fracció d'ocupació i any, la quantitat de 
 

44,25 
 
€ 

     
B) PARADES AMBULANTS.   
 1. Per l'ocupació esporàdica en qualsevol mercat, s'abonarà per cada ml o 

fracció i dia d'ocupació, la quantitat de 
 
 

3,80 

 
 
€ 

 Amb un import mínim de 30,50 €.       
 

  

    

C) 1) OCUPACIÓ RECINTE FIRAL DURANT LES FIRES DE SANTA CREU:   

 1- Circ per cada dia festiu d’actuació 423,07 €/dia 

 1.1- Circ per cada dia laboral d’actuació 315,27 €/dia 

 2- Teatres per cada dia festiu d’actuació 315,27 €/dia 

 2.1- Teatres per cada dia laboral d’actució 239,00 €/dia 

 3- Pistes d’autoxoc 13,73 €/m2 

 4- Casetes de fira (boteller, rateta, anelles i similars...) 47,54 €/m2 

 5- Casetes de tir 26,44 €/m2 

 (escopetes, dards, pilotes, bàsquet, penalti, xorro d’aigua i similars...)    

 6- Tómboles (toca-toca, casino, bingo, grues i similars...) 78,31 €/m2 

 7- Aparells infantils 15,26 €/m2 

 (pesca, escalextric, pista americana, elàstics, trenets, rulo, autoxoc infantil, 
cinema 3D, barquetes, voladors, cavallets, gronxadors, inflables i similars...) 

  

 8- Bar (sense terrassa) 68,65 €/m2 

 9- Bar-restaurant amb terrassa 30,51 €/m2 
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 10- Xurreria (patatera, creperia i similars...) 52,88 €/m2 

 11- Llaminadures (fruits secs, caramels, crispetes i similats...) 49,12 €/m2 

 12- Aparells de grans dimensions de menys de 100 m2 14,75 €/m2 

 13- Aparells de grans dimensions de més de 100 m2 12,71 €/m2 

 14- Aparells de grans dimensions de més de 300 m2 8,14 €/m2 

 15- Venda ambulant de globus 127,13 €/lloc 

 16- Altres atraccions no especificades 52,88 €/m2 

    

 2) OCUPACIÓ DEL RECINTE FIRAL DURANT LES FIRES DE SANTA CREU, 

per als que participin a la promoció social de la jornada de 1€ per atracció: 

  

 1- Circ per cada dia festiu d’actuació 380,76 €/dia 

 1.1- Circ per cada dia laboral d’actuació 283,74 €/dia 

 2- Teatres per cada dia festiu d’actuació 283,74 €/dia 

 2.1- Teatres per cada dia laboral d’actució 215,10 €/dia 

 3- Pistes d’autoxoc 12,36 €/m2 

 4- Casetes de fira (boteller, rateta, anelles i similars...) 42,79 €/m2 

 5- Casetes de tir 23,80 €/m2 

 (escopetes, dards, pilotes, bàsquet, penalti, xorro d’aigua i similars...)   

 6- Tómboles (toca-toca, casino, bingo, grues i similars...) 70,48 €/m2 

 7- Aparells infantils   13,73 €/m2 

 (pesca, escalextric, pista americana, elàstics, trenets, rulo, autoxoc infantil, 

cinema 3D, barquetes, voladors, cavallets, gronxadors, inflables i similars...) 

  

 8- Bar (sense terrassa) 61,79 €/m2 

 9- Bar-restaurant amb terrassa 27,46 €/m2 

 10- Xurreria (patatera, creperia i similars...)  47,59 €/m2 

 11- Llaminadures (fruits secs, caramels, crispetes i similats...) 44,21 €/m2 

 12- Aparells de grans dimensions de menys de 100 m2 13,28 €/m2 

 13- Aparells de grans dimensions de més de 100 m2 11,44 €/m2 

 14- Aparells de grans dimensions de més de 300 m2 7,33 €/m2 

 15- Venda ambulant de globus 114,42 €/lloc 

 16- Altres atraccions no especificades 47,59 €/m2 

 
D) 

 
OCUPACIÓ RECINTE FIRAL RESTA DE L'ANY 

 

 1. Circs per cada dia festiu d'actuació 264,40 €/dia 

  Circs per cada dia feiner d'actuació 158,65 €/dia 

 2. Teatres per cada dia festiu d'actuació 201,40 €/dia 

  Teatres per cada dia feiner d'actuació 105,75 €/dia 

 3. Espectacles musicals per cada dia d'actuació 793,25 €/dia 

 4. Activitats comercials (Mercats d'anti-guitats, compra-venda, etc) 0,25 €/m2/dia 

 5. Aparells de fira i atraccions 0,92 €/m2/dia 

 6. Casetes de fira, tirs, etc 1,53 €/m2/dia 
 

Amb un import mínim de 50,85 €. 
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1) Pel supòsit d'ocupació de circs i teatres o aparells de fires en terrenys no municipals, s'aplicarà en 
concepte de llicència municipal, el 25% dels preus abans fixats. 
 
2) L'ocupació del Parc d'Atraccions, durant les Fires i Festes de la Santa Creu, podrà ésser objecte de 
subhasta, essent les anteriors tarifes el preu de sortida de la subhasta. 
 
3) Les despeses derivades de la instal.lació de la línia de baixa tensió al Parc d'Atraccions amb motiu de les 
fires seràn repercutides als que en resultin beneficiats de forma que dita repercussió permeti l'amortització 
de les despeses i instal.lacions fetes per l'Ajuntament. 
 
4) Les despeses derivades del consum d'energia elèctrica amb motiu de la realització de les fires seran 
abonades a l'Ajuntament pels firaires que utilitzin l'esmentat subministrament, en funció dels consums 
realitzats, en el supòsit que no s'aboni directament a la Companyia subministradora. 
 
5) Es faculta a l'Alcaldia-Presidència per a la determinació i imputació dels costos i despeses a repercutir 
que s'assenyalen als apartats anteriors. Igualment podrà establir l'abonament d'una fiança per a respondre 
de les citades despeses així com els perjudicis que en les instal.lacions es puguin ocasionar a fi de garantir 
el bon funcionament de la Fira. 
 
E) OCUPACIÓ D'ATRACCIONS, QUIOSCOS, BARRAQUES, INDÚSTRIES AL CARRER I CASETES DE 
FIRA A LA VIA PÚBLICA:  
 
DIES                              IMPORT  
Els 7 primers dies 2,03 €/m2/dia 
Del dia 8 al 14 1,42 €/m2/dia 
Del dia 15 al 21 1,07 €/m2/dia 
Del dia 22 al 30 0,81 €/m2/dia 
Per la resta de dies 0,56 €/m2/dia 
  
Amb un import mínim de 30,50 €. 
 
 
F) OCUPACIÓ D'ESPAI PER LA REVETLLA DE SANT PERE I ALTRES ACTES SIMILARS 
 
ACTIVITAT            IMPORT  
Bars i establiments similars 54,90 €/ml/taulell/dia 
Terrassa bar 10,15 €/plaça 
Xurreries 14,25 €/m2/dia 
Caramels, fruita seca, etc 13,20 €/m2/dia 
Atraccions i aparells de fira 7,40 €/m2/dia 
Ocupació via pública taules i cadires 4,05 €/m2/dia 
 
Amb un import mínim de 30,50 €. 
 
G) PER DRETS D'OCUPACIÓ EN FIRES Y MOSTRES 
 
Les despeses derivades directa o indirectament de la realització per part de l'Ajuntament de les diferents 
fires i mostres que aquest organitzi, seran repartides als expositors en funció de la seva ocupació i segons 
els diferents sectors comercials. 
 

1.6. TAXA PER OCUPACIÓ AMB APARELLS DISTRIBUIDORS DE COMBUSTIBLE O DE QUALSEVOL 
ARTICLE O MERCADERIA, CAIXERS I MÀQUINES AUTOMÀTIQUES EN TERRENYS D'US PÚBLIC 
LOCAL. 
 
1.Per cada aparell per a la venda automàtica de qualsevol article, instal.lat a la façana o ocupant les voreres 
o vies públiques, cabines fotogràfiques, bàscules i altres instal.lacions anàl.logues, tributaran l'any per cada 
aparell, 
a) amb dimensions no superiors a 1m.2     66,10 € 
b) de superar 1m2 tributaran d'acord amb l'apartat 1.1. de la present ordenança. 
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2.Per cada caixer automàtic d’un establiment de crèdit o d’un establiment comercial, instal·lat a la façana o 
ocupant les voreres o vies públiques, tributaran l'any, per cada aparell: 518,70 € 
  

1.7. TAXA PER OCUPACIÓ D’ANUNCIS OCUPANT TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL. 
 
1.Publicitat o anuncis ocupant terrenys de domini públic local. 
La base del gravamen són els metres quadrats d'ocupació, amb un mínim d'1 m2. elevant les fraccions a la 
unitat. 
a) S'estableix com a tarifa diària la quantitat de 0,315 € per m2. d'ocupació. Al resultat de l'anterior li seran 
d'aplicació els següents correctors: 

 
CATEGORIA CARRER: INDEX 
Carrer de primera categoria 2,47 
Carrer de segona categoria 2,03 
Carrer de tercera categoria 1,50 
Carrer de quarta categoria 0,87 

 
b) En els supòsits anteriors, i amb caràcter general, per a qualsevol ocupació de la via pública, la quota total 
a ingressar s'obtindrà segons la fòrmula: Q= 0,315 € x mt2. x dies x corrector carrer. 
 
2. Rètols a la via pública del tipus banderola: 
 
Banderes als fanals                0,80 € unitat/mes 
Pancartes         117,00 € unitat/mes 
Cartellera publicitària                3,85 € metre lineal/mes 
Rètols amb suports de cartró o làmina de fusta mitjançant brides      0,80 € unitat/mes 
Publicitat dinàmica            0,55 € unitat/dia 
      
La quota mínima serà de 30,50 €. 
 
 

1.8. TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES DELS 
MUNICIPIS DINS LES ZONES QUE A TAL EFECTE ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE 
POGUESSIN ESTABLIR-SE. 
 
 
A) ESTACIONAMENTS REGULATS (SARE) Zona blava. Places de rotació  
     
  Estacionament des de 20’ i fins a 60’                                                         

 
  

  Per  20 minuts 0,20 €   
  Per  30 minuts                                                       0,40 €   
  Per  40 minuts 0,60 €   
  Per  45 minuts                                                       0,90 €   
  Per  60 minuts                                                       1,20 €   
   

Estacionament des de 61’ i fins a 90’                                                          
 

  

  Per  75 minuts                                                        2,35 €   
  Per  90 minuts 2,75 €   
      
  Estacionament des de 91’ i fins a 120’                                                      

 
  

  Per  105 minuts                                                      4,20 €   
  Per  120 minuts                                                      4,90 €   
     
     
B) ESTACIONAMENTS REGULATS (SARE) Zona verda. Places verdes per residents   
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  €/dia €/setmana  
     
 1. Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades 

com a zona verda d’estacionament, que siguin residents 
d’acord amb els requisits establerts, i ho puguin acreditar a 
les màquines expenedores de tiquets 

0,40 2,00  

      
 2. Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades 

com a zona verda d’estacionament, i que NO siguin 
residents acreditats d’acord amb els requisits establerts 

   

      
  Estacionament de 30’ fins a 60’    
  Per 30 minuts  0,70  
  Per 45 minuts  1,20  
  Per 60 minuts  1,50  
      
  Estacionament des de 61’ fins a 90’    
  Per 75 minuts  2,95  
  Per 90 minuts  3,45  
      
  Estacionament des de 91’ fins a 120’    
  Per 105 minuts  5,30  
  Per 120 minuts  6,10  
      
 3. Confecció i expedició de la targeta d’acreditació de resident 

de zona verda 
 16,20  

      
 4. Fiança per la utilització de la targeta acreditativa de resident 

de zona verda (sense IVA) 
 4,10  

      
C) ESTACIONAMENTS REGULATS (SARE) Zona vermella. Places 

vermelles per estacionament dissuassori 
 €/dia  

     
 Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades com a 

zona vermella d’estacionament 
 2,00   

     
     
D) Per falta de comprovant horari o no col.locació en lloc visible, per excedir 

en el límit màxim d’estacionament (més de dues hores) o per estacionar 
fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les 
places d’estacionament. Aquestes anul.lacions seran efectives només si 
es realitzen abans de l’hora posterior de la imposició de la denúncia 

 
 
 
 

14,75 

 
 
 
 
€ 

     
E) Per sobrepassar el límit horari indicat al comprovant. Aquestes 

anul.lacions seran efectives només si es realitzen abans de l’hora 
posterior de la imposició de la denúncia 

 
 

5,50 

 
 
€ 

     
F) La primera fracció de temps menor serà de mitja hora   
    
G) El pagament serà fraccionat amb una unitat mínima d’increment de 0,05 €. 

 
  

H) No es permet l’estacionament de més de 2 hores, excepte a les zones 
vermelles i excepte als ciutadans registrats com a residents en places 
verdes. En qualsevol cas no es permet l’estacionament de cap vehicle a 
les vies del municipi en un mateix lloc més de 72 hoes consecutives, 
d’acord amb l’ordenança municipal de circul.lació 

  

    

1.9. TAXA PER UTILITZACIO PRIVATIVA DELS HORTS MUNICIPALS 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
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A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels horts 
municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de 
manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa dels horts municipals i 
les actuacions necessàries per a la conservació i el manteniment d’aquests. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats a les quals s’atorguin 
les autoritzacions d’ús dels horts de titularitat municipal. 
 
Article 4t.- Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques 
a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. Seran responsables subsidiaris els administradors 
de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en 
general en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general 
tributària. 
 
Article 5è.- Quota tributària 
 
1.- La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és fixada a les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 
Horts. Per cada parcel·la .............................................. 25,00 € 
 
El pagament de la taxa es farà: 
a) Quan es tracti de concessions noves, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o allà on establís 
l’Ajuntament, però sempre abans de retirar l’autorització corresponent. 
b) Quan es tracti de concessions que ja estan autoritzades, una vegada estiguin incloses en els padrons o 
matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació municipal, el primer trimestre 
natural de l’any. 
 
 
Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés 
 
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment que s’inicia la 
utilització del servei. En el cas d’autoritzacions d’ús dels horts ja adjudicats, recau el dia 1 de gener de cada 
any. 
 
Article 7è.- Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de sancions que 
corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reial Decret 2063/2004, de 
15 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General del règim sancionador tributari, la normativa vigent 
d’aplicació i l’Ordenança fiscal general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes acreditades no 
prescrites. 
 
 
2. TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE 
COMPETÈNCIA LOCAL. 

2.1. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
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A) SECRETARIA   
 1. Certificats, expedits per l'autoritat municipal o funcionari, a requeriment 

de part: 
  

  1.1. En extracte   30,50 € 
  1.2. Literals  30,50 € 
  1.3. De béns 7,60 € 
 2. Drets de recerca de més de dos anys i per cada any d'excés 4,25 € 
 3. Compulsa de documents reproduïts en fotocòpia:   
  3.1. Document per una sola cara 1,75 € 
  3.2. Document per les dues cares 4,05 € 
 4. Bastanteig de poders i legitimació de personalitat 30,50 € 
 5. Certificats i informes emesos pel Departament d’Estadística :   
  Certificat de numeració d’edificis o solars 7,60 € 
  Certificat d'inscripció al registre municipal de parelles de fet 7,60 € 
  Certificat històric d’empadronament (anterior a 1/5/1996) 30,50 € 
  Informes municipal per a la tramitació de reagrupament familiar 

(empadronament i inspecció de l'habitatge) 
 
30,50 

 
€ 

  Reconeixement de signatura (identificació de personalitat) 30,50 € 
      
B) SERVEIS URBANÍSTICS   
 1. Certificats urbanístics:   
  1.1. Certificat de règim urbanístic 42,20 € 
  1.2. Certificat de compatibilitat 42,20 € 
  1.3 

1.4 
1.5. 

Certificats d'obra nova 
Certificats d'antiguitat als efectes d'habitabilitat 
Certificats d'alineacions, replanteigs, o qualsevol altra 
circumstància, sobre plànols 

42,20 
42,20 
42,20 

 
€ 

  1.6. D’altres certificats urbanístics 42,20 € 
 2. Per còpia de plànols d'ordenació urbana i  per m2. del document tècnic 

original amb un  mínim d'un m2 
 

14,25 
 
€ 

 3. Per còpia de plànols d’ordenació urbana enviat per correo electrònic 42,20 € 
 4. Exped ient de declaració de ruïna de finques urbanes: 

4.1.a)Expedients de delcaració de ruïna incoats d'ofici per 
l'Administració      
      b)Expedients de declaració de ruïna imminent promoguts per 
l'Adminisració     
4.2 Expedients de declaració de ruïna de finques urbanes incoats 
a petició dels particulars                                                                                  

 
                

1415,30     
 

845,20 
 

2080,20 

 

C) GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL   
 1. Certificats de referència cadastral 30,50 € 

 2. Altres certificats de gestió cadastral 30,50 € 
 3.    Certificat exempció de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 

de naturalesa urbana 
 

30,50 
 
€ 

 D) BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT 
 

  

 1. Reproducció de material bibliogràfic     
  Lliurament en règim d'autoservei, taxa per unitat (fotocòpies i 

impressions per ordinador): 
  

   i. Fotocòpia A4 blanc i negre 0,10 € 
   ii. Fotocòpia A3 blanc i negre 0,20 € 
   iii.. Fotocòpia A4 color 0,70 € 
   iv. Fotocòpia A3 color  1,20 € 
   v. Impressió A4 blanc i negre 0,10 € 
   vi. Impressió A4 color 

 
0,60 € 

 2. Digitalització   
  Digitalització per encàrrec fins A3, taxa per cara (cost de la reproducció 

a part) 
5,30 € 

      
 3. Venda de suports informàtics   
  a. Venda suport CD-ROM 2,10 € 
  b. Venda suport DVD 4,25 € 
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 4. Digitalitzacions: trameses i enregistraments   
  a. Digitalitzacions: trameses per correu electrònic o a suport lliurat 

per l’usuari 
3,20 € 

  b. Digitalitzacions: enregistrament a CD o DVD (més el cost del CD 
o DVD) 

3,20 € 

      
 5. Tarifes per a usos comercials   
  En el cas que l’usuari/ària destini les reproduccions a un ús comercial 

lucratiu, a més de les tarifes de reproducció, s’hauran de pagar les 
següents tarifes: 

  

  a. Ús editorial o en comunicació pública 22,20 € 
  b. Ús publicitari 63,45 € 
     
  Bonificacions: en cas d’institucions públiques i entitats privades sense 

ànim de lucre, s’aplicarà una reducció del 50%. Si una sol.licitud és de 
10 o més unitats, s’aplicarà una reducció del 50%. 

  

      
 6. Duplicats de carnets d'usuari/ària   
  a. Primer exemplar Gratuït  
  b. Duplicat 2,10 € 
      
 7. Documents perduts o malmesos   
  Quan un usuari/ària hagi perdut o malmès un document l’haurà de 

restituir per un exemplar igual (o de continguts similars segons acordin 
amb la Biblioteca) o bé pagar els següents preus públics: 
Els documents es cobraran al preu de venda al públic.  Els preus del 
llibres es buscaran a la base de dades de l’ISBN o a 
Todostuslibros.com; els dels audiovisuals, a les webs dels principals 
distribuidors 

  

     
      
E) ARXIU MUNICIPAL DE FIGUERES   
    
 1. Reproducció de documents   
   1.1. Fotocòpia A4 0,25 €/unitat 
   1.2. Fotocòpia A3 0,50 €/unitat 
   1.3. Digitalització baixa resolució 2,15 €/unitat 
   1.4. Digitalització alta resolució 5,30 €/unitat 
      
 2. Venda de suports informàtics   
   2.1. Venda de suport CD 2,15 €/unitat 
   2.2. Venda de suport DVD 4,25 €/unitat 
      
 3. Digitalitzacions: trameses i enregistraments.   
   3.1. Digitalitzacions: tramesa per correu electrònic 3,15 € 
   3.2. Digitalitzacions: enregistrament a CD o DVD 3,15 € 
   (més el cost del CD o DVD) 
    
 4. Tarifes per a usos comercials de les reproduccions. 

En el cas que l’usuari/ària destini les reproduccions a un ús comercial 
lucratiu, s’han de pagar, a més de les tarifes de reproducció, les 
següents tarifes: 

  

   4.1. Ús editorial o en comunicació pública 42,20 €/unitat 
   4.2. Ús publicitari 105,75 €/unitat 
    
    
F) ALTRES SERVEIS   
    
 1. Fotocòpies simples de documents municipals:   
  1.1. Per cada fotocòpia mida foli 0,25 € 
  1.2. Per cada fotocòpia mida doble foli 0,60 € 



IMPOSTOSTAXES2014 
 

 

 
 73 

 2. Concursos i subhastes: 
Per cada proposició per a  prendre  part en la contractació d'obres, 
subministres o serveis 

 
 

50,85 

 
 
€ 

 3. Tramitació d'expedients  administratius  per a l'autorització o concessió 
d'una llicència municipal (excloses les que es regulen per una 
ordenança específica) 

 
 

30,50 

 
 
€ 

 4. Llicències per l'exercici d'activitats no subjectes a la  taxa per  llicència 
d’activitats 

 
322,40 

 
€ 

 5.        Permís d’instal.lació d’aparells condicionadors d’aire 127,15 € 
 6. Per la tramitació de la vigència d'ús  d'armes en general 42,20 € 
     
 7. Expedició o sol.licitud de part interessada, de còpies, fotocòpies  o 

duplicats  d'atestats aixecats per la Guàrdia Urbana com a 
conseqüència d'accidents de circulació o d'altres circumstàncies 

 
 

42,20 

 
 
€ 

 8. Expedició de duplicats de documents, o de duplicats de justificants de 
pagament 

 
7,40 

 
€ 

 9. Per l'expedició de placa de numeració 30,00 € 
 10. Utilització per la reproducció del plànol turístic de la ciutat 50,85 € 
 11. Per cada còpia de document enviat per correo electrònic 7,40 € 
 12. Expedició de diligència informativa dels deutes pendents de concepte 

impost sobre béns immobles a que es refereix l’article 64 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (unitat) 

 
 
 

7,40 

 
 
 
€ 

 13. Tramitació d’expedient de  desqualificació d’HPO 127,15 € 
 14. Còpies d'expedients a instància de part, interessats, exclosos els 

requerits per òrgans judicials : 
  

  La més gran de les tarifes resultants d'aquests dos càlculs :   
  a) Mínim per expedient 50,85 € 
  b) Per cada fotocopia feta dels fulls de l'expedient mida DINA4 d'un 

no original : 
 

0,25 
 
€ 

   Per cada fotocopia feta del fulls de l'expedient mida doble DINA4 
d'un no original : 

 
0,60 

 
€ 

   Per cada fotocopia compulsada feta dels fulls de l'expedient a una 
sola cara mida DINA4: 

 
2,05 

 
€ 

   Per cada fotocopia compulsada feta dels fulls de l'expedient a dues 
cares mida DINA4 : 

 
3,30 

 
€ 

   Per cada fotocopia feta dels fulls de l'expedient de mides diferents 
a DINA4 encarregada a serveis de copisteria externs : el preu de 
cost determinat. 
Per cada fotocopia feta dels fulls de l'expedient de mides diferents 
a DINA4 encarregada a serveis de copisteria externs i després 
compulsada : el preu de cost determinat + 1,55 EUR." 
 

  

2.2.TAXA PER LA AUTORITZACIÓ PER A UTILITZAR EN PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS 
ANÀLEGS L'ESCUT DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES. 
Per cada autorització    42,70 € 

2.3. TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES O AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES 
D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER. 
           
a) Expedició de llicències:   
 - Llicències de Classes A o B 579,70 € 
 - Llicències de classe © 579,70 € 
     
b) Transmissió de llicències:   
 - Transmissió inter-vius:   
  - LLicències de classe A o B 114,90 € 
  - Llicències de classe © 114,90 € 
 - Transmissió mortis causa:   
  - Primera transmissió de llicències de classe A o B en favor d'hereus 65,10 € 
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  - Ulterior transmissió de llicències A i © 65,10 € 
 
 

     

c) Substitució de vehicles:   
 - De llicències de classe A o B 55,45 € 
 - De llicències de classe © 49,85 € 
     
d) Us i explotació de llicències:   
 - Per cada llicència a l’any 64,60 € 
     
e) Expedició i renovació permís municipal de conductors taxi 42,20 € 
   

2.4. TAXA PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA ESPECIAL. 
 
Vigilància especial d'ordre públic a establiments, espectacles, competicions esportives, activitats als carrers i 
similars. 
 
Per hora o fracció de cada policia    38,90 €. 

2.5. TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I RÈGIM DE COMUNICACIÓ  
 
1.ATORGAMENT DE LLICENCIES URBANÍSTIQUES I RÈGIM DE COMUNICACIÓ.  
 
 
a) Les llicències d'obres de construcció de nova planta, ampliació, modificació, reforma o demolició que 
afectin  l'estructura o l'aspecte exterior o la disposició interior i subjectes a la presentació de projecte, 
plànols o croquis tècnic, pagaran una taxa del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de que es tracti amb un 
mínim de 406,80 €. 
 
b) Les modificacions substancials tributaran en els termes del punt b) per la diferència entre el pressupost 
inicialment presentat i el modificat, amb un  mínim de 305,10 euros. 
 
c) Les modificacions no substancials del projecte inicialment presentat un cop obtinguda la corresponent 
llicència pagaran una taxa de 213,60 euros. 
 
d) Els canvis de titularitat de les llicències concedides en el paràgraf anterior hauran de pagar una taxa de 
213,60 €, aquesta quantitat s’ingressarà en el mateix moment en el que es presenti la sol.licitud. 
 
e) Les llicències d'obres menors no subjectes a la presentació de projecte, plànols o croquis tècnic, i les 
obres subjectes al règim de comunicació, pagaran una taxa del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de que 
es tracti amb un mínim de 101,70 €. Les obres subjectes al règim de comunicació hauran de pagar aquesta 
quantitat i s’ingressarà en el mateix moment en el que es presenti la sol.licitud. 
 
 
f)Les llicències urbanístiques l'execució de les quals pugi comportar afectacions temporals a ala via pública, 
restaran subjectes, per garantir la correcta reposició de la via, a la constitució d'una fiança, que podrà ser en 
metàl·lic, o aval bancari o altres institucions de crèdit. Aquesta es calcularà de la següent forma: 
-Carrer amb calçada i vorera 30/euros m2, sobre la superfície de la vorera amb un mínim de 500 euros.  
-Carrer de plataforma única, senes diferenciar voreres, 30 euros/m2 per a la superfície resultant d'assignar a 
la longitud e la façana de la finca una amplada de via pública afectada de 3m, amb un mínim de 1000 euros.  
 

 
2.LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ  
  
Per cada m2. edificable resultant d'una parcel.lació se satisfarà la quantitat de 0,10€/m2. 
Mínim 30,50 €. 
 
3.LLICENCIES URBANÍSTIQUES PER A LA CONTITUCIÓ I/O MODIFICAICÓ D'UN RÈGIM DE 
PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA. 
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Cada expedient de llicència de divisió horitzontal pagarà una taxa de 210 €, aquesta quantitat s'ingressarà 
en el mateix moment en el que es presenti la sol.licitud. 
  
4.LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ D'EDIFICIS I INSTAL.LACIONS  
 Primera ocupació d’edificis i modificacions d’ús:   
1. Habitatges en pisos, per unitat 11,20 € 
2. Edificis unifamiliars, per unitat  54,90 € 
3. Edificis industrials i comercials, locals, per m2  1,20 € 
4. Aparcaments, per plaça 2,55 € 
5. Aparcaments en edifici d’habitatges, per plaça 2,55 € 
    
 Quota mínima, en tots els casos 30,50 € 

 
5. LLICÈNCIES PER L'OBERTURA I REPOSICIÓ DE RASES I CALES, I LA COL·LOCACIÓ DE 
TANQUES, PUNTALS BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES EN TERRENYS D'US 
PÚBLIC MUNICIPAL  
 
A)CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRA EN LA VIA PÚBLICA  
 
Per cada llicència per l'obertura i reposició de rases i cales a les vies públiques municipals: 0,75 % del cost 
real i efectiu de l’obra de que es tracti amb un mínim de 406,80 € 
L'autorització per l'obertura i reposició de rases i cales a les vies públiques municipals estarà subjecte al 
pagament de l'impost obre construccions instal.lacions i obres, de la taxa sobre ocupació de via pública i a la 
constitució d'una fiança corresponent a l'import total del pressupost de l'obra per respondre del possible 
deteriorament o perjudici de les instal.lacions d'ús públic. 
 
B)CONCESSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LA COL.LOCACIÓ DE TANQUES, PUNTALS BASTIDES I 
ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES. 

 
Per cada autorització per la col.locació de tanques, puntals i bastides i altres instal.lacions anàlogues: 
101,70 euros 

 
6. LLICÈNCIA PER LA COL.LOCACIÓ DE RÈTOLS. 

 
Per cada llicència per la col.locació de rètols: 101,70 euros 
 
7. CONCESSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GRUES-TORRES PER OBRES 
 
Per cada autorització per a la instal.lació de grues-torres per obres:500 euros. 
L'autorització  restarà subjecte a la constitució d'una fiança de 3.000 euros per respondre a la correcta 
instal·lació, manteniment i desmuntatge. 

 
8. PRÒRROGUES  
 
La pròrroga del termini de la iniciació de les obres acreditarà el 10% de la quota inicialment consignada i la 
del termini d'execució el 20% de la quota esmentada. Mínim 30,50 €. 

 
9. DESISTIMENT, RENÚNCIA, CADUCITAT 

 
El desistiment de la sol·licitud de les llicències o autoritzacions presentada formalment amb anterioritat a 
l'atorgament de la llicència o autorització, acreditarà el 20 % de la tarifa calculada segons el procediment 
assenyalat al punt 1 d'aquest annex 2.5.  
 
La renúncia de l'interessat, presentada formalment una vegada concedida la llicència, no donarà lloc a cap 
reducció de la quota.  
 
El desistiment per manca de subsanació de la sol.licitud inicialment presentada, previ requeriment de 
l'Administració, no donarà lloc a la a cap reducció de la  quota.  
La declaració de caducitat de l'expedient declarada formalment, no donarà lloc a cap reducció de la quota.   
 
10.DENEGACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I RÈGIM DE COMUNICACIÓ. 
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La denegació d'una sol.licitud de llicència urbanística o l'entrada al règim de comunicació meritarà el mateix 
import que la seva concessió.  

2.6. TAXA PER  LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 
 
Procediment liquidatori 
 
1.A. En funció de la tramitació que escaigui per a cada cas, s’estableixen les següents tarifes: 
 
TIPUS DE LLICÈNCIA QUOTA  
Annex II Llicència ambiental 1.362,80 € 
Annex III Comunicació ambiental  686,50 € 
 Comunicació prèvia innòcues 483,10 € 
Annex IV Llicència activitat recreativa 1.362,80 € 
 Comunicació prèvia activitat recreativa 686,50 € 
 Llicència centres de culte 1.362,80 € 
 Comunicació centres de culte 686,50 € 
 Comunicació ambiental establiments 

d'apartaments turístics 
 

         686,50 
 
€ 

 Comunicació prèvia d'habitatges d'ús 
turístic 
En cas de més d'un habitatge d'un 
mateix immoble, pel segon i successius 

 
50,85 

 
30,50 

 
€/habitatge 
 
€/habitatge 

 
1.B. La quantia de la taxa a ingressar serà el resultat d’aplicar els dos següents correctors: 
1.B.1. Coeficient corrector de superfície construïda: 
  
SUPERFÍCIE COEFICIENT CORRECTOR 
Fins 50 m2 0,95 
De 51 a 100 m2 1,15 
De 101 a 200 m2 1,60 
De 201 a 400 m2 1,80 
De 401 a 700 m2 2,10 
De 701 a 1000 m2 2,30 
De 1000 en endavant 2,60 

 
A efectes del càlcul, totes les fraccions d’unitat de metre quadrat s’elevaran a la unitat de metre quadrat 
superior.       
1.B.2. Coeficient corrector de categoria de carrer: 
  
Tipus de carrer                                                            Coeficient corrector 
De primera categoria                                                2,35 
De segona categoria                                                            2,10 
De tercera categoria                                                1,60 
De quarta categoria                                                1,10 

 
1.C. La fórmula general de càlcul de la taxa, per a cada activitat, per concepte de taxa per llicència 
d’activitat, s’obté de la següent forma: 
 
Taxa =  Quota X coeficient de superfície X coeficient de carrer. 
 
1.D. Amb caràcter general, i per activitats existents, no s’aplicarà cap reducció per aquesta taxa, per a cap 
cas ni per a cap tipus, per les sol.licituds de llicències d’activitat que no la tinguin concedida de forma 
expressa amb anterioritat. 
 
2.Els canvis d’activitat en un mateix local, tributaran el 100 % de la tarifa calculada segons el procediment 
assenyalat al punt 1.C., sempre que comporti un canvi de tipus  d'activitats.  
 
3.L’adequació a la normativa vigent de les activitats existents que disposin de llicència d’activitats 
classificades, tributaran el 75 % de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat al punt 1.C. 
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4.A.Els canvis de titularitat (de nom), per cessió, traspàs de negoci o qualsevol altra causa, de les llicències 
d’activitats o règim de comunicació, tributaran el 50 % de la tarifa calculada segons el procediment 
assenyalat al punt 1.C. sempre que no comporti un canvi de tipus de llicència/comunicació o comporti una 
adequació de l'activitat a la normativa vigent. 
    B.Els canvis de titularitat, en motius de canvis de denominació social o de modificacions estruccturals de 
sociatats (transformaicó, fusicó-simplificada o per absorció-escissió)degudament acreditades, de les 
llicències d'activitats expressament concedides, tributaran el 10% de la tarifa calculada segons el 
procediment assenayalat al pun 1C, sempre que no comporti un canvi de tipus de llicència/comunicació o 
comporti una adequació de l'activitat a la normativa vigent. 
 
5.A. Les ampliacions d'activitat que impliquin un increment dels metres quadrats contruïts d'un local, amb 
llicència d'activitat/comunicació concedida expressament amb anterioritat, sempre que l'ampliació no 
comporti un canvi de tipus de llicència o comporti una revisió/adequació de l'activitat a la normativa vigent, 
tributaran el 100% de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat al punt 1.C, on l'aplicació del 
coeficient corrector de superfície construïda correspondrà exclusivament als metres quadrats de l'ampliació.  
    B. Les reformes/modificacions del projecte d'activitat inicial realitzades pel mateix titular dins d'un mateix 
local, amb llicència/comunicació expressament concedida i que no impliquin augment de la superfície 
construïda, tributaran el 20% de la tarifa calculada  segons el procediment indicat al punt 1.C, sempre i quan 
les reformes/modificacions no comportin un canvi de tipus d'activitat.  
    
6. Les llicències d’activitats dels següents tipus tributaran pels següents imports: 
   
6.1.Instal.lacions d’antenes de telefonia mòbil 13.017,60 € 
6.2.Circs i altres activitats amb instal.lacions desmuntables i activitats      

recreatives i espectacles en espais oberts o a la via pública 
 

508,50 
 
€ 

 
7.L'emissió de l'informe municipal a què es refereix la Llei d'equipaments comercials, tributarà per l'import de 
203,40 euros. 

 
8.La concessió de la llicència comercial municipal a què es refereix la Llei d'equipaments comercials, 
tributarà per l'import de 203,40 euros. 

 
 
9. Per la publicació dels anuncis als butlletins i diaris oficials l’import de 162,72 €. 
 
2.Renúncia, Desistiment i Caducitat 
 
A.El desistiment exprés de l’interessat, presentat formalment amb anterioritat a l’atorgament de la llicència, 
acreditarà el 20% de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat al punt 1.C. 
B. La renúncia de l’interessat, presentada formalment una vegada concedida la llicència o feta la 
comunicació, no donarà lloc a cap reducció de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat al punt 
1.C.   
C.El desistiment per manca de subsanació de la sol.licitud inicialment presentada, previ requeriment de 
l'Administració, no donarà lloc a la a cap reducció de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat al 
punt 1.C.   
D. La declaració de caducitat de l'expedient declarada formalment, no donarà lloc a cap reducció de la tarifa 
calculada segons el procediment assenyalat al punt 1.C.   
 
3.Denegació de llicències d'activitats 
La denegació d'una sol.licitud de llicència d'activitats o l'entrada al règim de comunicació meritarà el mateix 
import que la seva concessió.  

2.7. TAXA PER INSPECCIÓ DE BÉNS I INSTAL.LACIONS 
 
A) INSPECCIÓ D’HABITATGES, LOCALS I ALTRES:   
 1) Per la primera visita d'inspecció 42,30 € 
 2) Per la segona i successives visites d'inspecció per comprovar si s'han 

complert les ordres dictades per corregir els  efectes constatats en la 
primera visita 

 
 

52,90 

 
 
€ 

 3) Per cada visita d'inspecció no compresa en els apartats anteriors 42,30 € 
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B) DESINFECCIONS I DESINSECTACIONS DE LOCALS:   
 1) Desinfeccions i desinsectacions de locals:   
  a) Per cada servei, fins a 100 m2 o 300 m2 68,65 € 
  b) Per cada m2 o m3 d’excés 0,50 € 
 2) Desratització:   
  a) Per cada servei, fins a una superfície de 100 m2 61,00 € 
  b) Per cada m2 d’excés 0,55 € 
 3) Desplaçament: 

 
31,55 € 

C) INSPECCIÓ PER L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ SANITÀRIA:   
     
 1) Sol.licitud d’autorització sanitaria per la producció, emmagatzematge i 

comercialització de les carns fresques i derivats en els establiments de 
comerç  minorista. 

 
 

127,15 

 
 
€ 

 

2.8.TAXA PER ASSISTÈNCIA, ESTANCIA I SERVEIS DE CENTRES BENÈFICS. 
 
Centre Social "Joaquim Vallmajó". Serveis de menjador social, bugaderia i dutxes. 
 
Taxa 1 àpat al menjador social, obert 365 dies l'any.   
 
7'10€    usuaris no vinculats als Serveis Socials municipals 
 
A criteri tècnic, els Serveis Socials  proposaran una redució:  
Quota màxima   3,00€ 
Quota mínima    1,00€ 
 
o be la gratuïtat temporal quan l'usuari no disposi de cap ingrés econòmic. 
 
Taxa pel servei de bugaderia 
 
Exclusiu per usuaris derivats dels Serveis Socials municipals. 
 
Servei que es presta un cop per setmana, com a màxim, als usuaris derivats dels Serveis Socials 
municipals. 
 
Preu públic 1,00€ 
Gratuïtat temporal per usuaris que no disposin de cap ingrés econòmic. 
 
Taxa per als usuaris d’habitatges d’inclusió social 
 
Usuaris d’habitacions individuals 150 €/habitació individual 
Usuaris d’habitacions compartides   90 €/habitació compartida 

 
2.9. TAXA PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS  
 
La base d’aquestes exaccions la constitueix la utilització o aprofitament dels serveis d’educació en 
el primer cicle de l’educació infantil (0-3), que consisteix en contribuir al desenvolupament 
emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i un 
entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 
Les llars d’infants municipals són els centres on assisteixen aquests infants. 
Les quanties dels preus a exigir es regularan per la següent: 
TARIFA 
Obertura del Bon Pastor: de les 8,15 h. a les 13,30 h. 
Obertura de Els Pins, Lilaina i Xuclamel : des de les 7,45 fins a les 17,30 h. 
Amb diferents franges horàries disponibles. 
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Aquests horaris es podran ampliar en franges complementàries d’una hora a l’inici o a l’acabament 
de la jornada. 
 
 HORARI LLAR D’INFANTS QUOTA 
1 de 8,15 a 13,30 h. Bon Pastor 140,00 € 
2 de 8,45 a 12,15 h. Bon Pastor 110,00 € 
3 de 8,45 a 12,15 h. Lilaina, Els Pins i 

Xuclamel 
110,00 € 

4 de 15 a 17,30 h Lilaina, Els Pins i 
Xuclamel 

80,00 € 

5 de 7,45 a 12,15 h. i de 15 a 
16,30 h.  

Lilaina, Els Pins i 
Xuclamel 

185,00 € 

6 de 8,45 a 12,15 h. i de 15 a 
17,30 h. 

Lilaina, Els Pins i 
Xuclamel 

185,00 € 

7 de 7,45 a 13,45 h. Lilaina, Els Pins i 
Xuclamel 

185,00 € 

8 de 8,45 a 13,15 h. i de 15 a 
16,30 h. 

Lilaina, Els Pins i 
Xuclamel 

185,00 € 

9 de 7,45 a 16 h. Lilaina, Els Pins i 
Xuclamel 

menjador + 
185,00 € 

10 de 8,45 a 17 h. Lilaina, Els Pins i 
Xuclamel 

menjador + 
185,00 € 

 
Quota per ampliació de jornada mensual  (1 h. diària)....    30,00 € 
Quota diària per ampliació de jornada esporàdica ..........     4,00 € 
Per utilització del servei de menjador. 
Preu diari per dinar.................................. 6,20 € 
Preu diari per berenar ............................. 1,80 € 
 

2.10. TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS, UTILITZACIO D'INSTAL.LACIONS I REALITZACIO 
D'ACTIVITATS ESPORTIVES  
 
                                                   
1. QUOTA ENTRADES PISCINES 

 
TEMPORADA HIVERN 

  

    
 ENTRADA CLIMATITZADA ADULT 4,15 € 
 ENTRADA CLIMATITZADA MENOR 14 ANYS 3,15 € 
 ENTRADA CLIMATITZADA MENOR 2 ANYS 0,00 € 
 ENTRADA CLIMATITZADA JUBILAT (NO LOCAL) 2,15 € 
 ENTRADA CLIMATITZADA JUBILAT (LOCAL) o titular tarja T65 1,00 € 
 ENTRADA GRUP COL.LECTIU LOCAL 

(>10  PERSONES) 
 

2,05 
 
€/persona 

 ENTRADA GRUP COL.LECTIU NO LOCAL 
(>10 PERSONES) 

 
2,35 

 
€/persona 

 ENTRADA GRUP ESCOLARS DE FIGUERES 0,80 €/persona 
 ENTRADA PARTICIPANTS ACTIVITATS ORGANITZADES PER 

INSTITUCIONS QUE DISPOSIN DE CONVENI 
 

1,00 
 
€/persona 

    
 TEMPORADA ESTIU (Únicament en horari de funcionament de la 

Piscina Descoberta) 
  

    
 ENTRADA PISCINES ESTIU ADULT 5,60 € 
 ENTRADA PISCINES ESTIU ADULT ABONAT POLIESPORTIU 4,20 € 
 ENTRADA PISCINES ESTIU MENOR 14 ANYS 3,85 € 
 ENTRADA PISCINES ESTIU JUBILAT NO LOCAL 2,25 € 
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 ENTRADA PISCINES ESTIU JUBILAT LOCAL o titular tarja T65 1,10 € 
 ENTRADA PISCINES ESTIU MENOR 2 ANYS 0,00 € 
 ENTRADA GRUP COL.LECTIU LOCAL 

(>10  PERSONES) 
 

2,05 
 
€/persona 

 ENTRADA GRUP COL.LECTIU NO LOCAL 
(>10 PERSONES) 

 
2,35 

 
€/persona 

 ENTRADA GRUP ESCOLARS DE FIGUERES 0,80 €/persona 
 ENTRADA PARTICIPANTS ACTIVITATS ORGANITZADES PER 

INSTITUCIONS QUE DISPOSIN DE CONVENI 
 

1,00 
 
€/persona 

    
2. QUOTA ENTRADES GIMNAS POLIESPORTIU:   
    
 ENTRADA GIMNÀS/MUSCULACIÓ Abonat 0,00 €/sessió 
 ENTRADA GIMNAS/MUSCULACIO no Abonat 5,00 €/sessió 
 ENTRADA SAUNA   Abonat 0,00 €/sessió 
 ENTRADA SAUNA No abonat 7,20 €/sessió 
    
3. QUOTA ENTRADES ALTRES INSTAL.LACIONS:    
    
 PISTES DE TENNIS AMB LLUM abonat 2,95 €/hora/persona 
 PISTES DE TENNIS AMB LLUM no abonat 7,20 €/hora/persona 
 PISTES DE TENNIS SENSE LLUM abonat 2,45 €/hora/persona 
 PISTES DE TENNIS SENSE LLUM no abonat 6,70 €/hora/persona 
 PISTA D’ATLETISME (Estadi Albert Gurt) 2,95 €/hora/persona 
 PISTA D’ATLETISME (Grup >10 persones) 1,95 €/hora/persona 
    
4. QUOTA UTILITZACIO COL.LECTIVA INSTAL.LACIONS POLIESPORTIVES (ACTIVITAT 

ESPORTIVA): 
    
 POLIESPORTIU:   
  PISTA LATERAL 24,00 €/hora 
  PISTA CENTRAL 72,20 €/hora 
  GIMNAS 35,90 €/hora 
  SALA DE REUNIONS 22,90 €/hora 
  PISTA EXTERIOR  18,20 €/hora 
  PISTA EXTERIOR AMB LLUM 21,15 €/hora 
     
 PAVELLO: 34,50 €/hora 
     
     
 CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS:   
     
  ACTIVITAT amb llum 69,05 €/partit 
  ACTIVITAT sense llum 48,30 €/partit 
     
 Aquests preus són d'aplicació als camps de futbol Marca de l'Ham, Vilatenim (antic camp de la 

Casera). 
     
 ESTADI ALBERT GURT:   
     
  CAMP FUTBOL-7 (Gespa artificial) 42,10 €/hora 
  CAMP FUTBOL-11 (Gespa artificial) 65,30 €/hora 
  CAMP FUTBOL-7 AMB LLUM 51,80 €/hora 
  CAMP FUTBOL-11 AMB LLUM 81,85 €/hora 
     
5. QUOTA UTILITZACIO INSTAL.LACIONS ACTIVITATS NO ESPORTIVES: 
 Per activitats no esportives s'aplicaran els següents preus públics: 
  PAVELLÓ: 551,00 € 
  POLIESPORTIU: 826,60 € 
   1/3 pista poliesportiu 275,50 € 
      
6. ABONAMENTS:   
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 A) MATRICULA: 75,15 € 
 Vàlida per a tots els serveis, una sola matrícula per titular. 
     
 B) ABONAMENT PISCINA CLIMATITZA: (Inclou piscina descoberta)   
  TITULAR 14,25 €/mes 
  FAMILIAR 7,40 €/mes 
  JUBILAT LOCAL o Titular Targeta T-65.Matrícula gratuïta 5,30 €/mes 
  JUBILAT NO LOCAL Matrícula gratuïta 14,25 €mes 
     
 C) ABONAMENT POLIESPORTIU (Només majors de 16 anys) :   
  TITULAR 18,60 €/mes 
  FAMILIAR 13,00 €/mes 
  JUBILAT LOCAL  o Titular Targeta T-65.  Matrícula gratuïta. 13,00 €/mes 
  FEDERATS. Matrícula gratuïta. 13,00 €/mes 
     
 D) ABONAMENT PISCINA + POLIESPORTIU:   
  TITULAR 32,85 €/mes 
  FAMILIAR 20,45 €/mes 
  ESTUDIANTS UNIVERSITARIS o Titulars Targeta T-18 

(Empadronats a Figueres) 
Matrícula gratuïta 

20,45 €/mes 

  JUBILAT LOCAL o Titular Targeta T-65.Matrícula gratuïta 18,30 €/mes 
  JUBILAT NO LOCAL Matrícula gratuïta 32,85 €mes 
     
 E) ABONAMENT PISTA ATLETISME:   
  Inclòs a la quota de l’abonament a poliesportiu o piscina   
     
 F) ABONAMENT PISCINES ESTIU:   
  Sense matrícula, vàlid per tot el període d’obertura de la Piscina 

Descoberta. 
  

  TITULAR ADULT 67,10 €/pers./temp. 
  FAMILIAR ADULT 55,95 €/pers./temp. 
  TITULAR ADULT ABONAT POLIESPORTIU 28,50 €/pers./temp. 
  FAMILIAR ADULT ABONAT POLIESPORTIU 14,85 €/pers./temp. 
  TITULAR MENOR 14 ANYS 46,40 €/pers./temp. 
  FAMILIAR MENOR 14 ANYS 38,65 €/pers./temp. 
  JUBILAT NO LOCAL 22,40 €/pers./temp. 
  JUBILAT LOCAL o Titular Targeta T-65 11,20 €/pers./temp. 
     
7. ACTIVITATS:    
     
 A) CURSETS DE MANTENIMENT DE LA CONDICIO FISICA (PISCINA I POLIESPORTIU) 

Aquagym, correctiva, manteniment, pilates, step, aeròbic...(durada 4 setmanes) 
   
  2 HORES/SETMANA No Abonat  28,30 €/curset 
  2 HORES/SETMANA  Abonat 1 instal.lació 14,15 €/curset  
  2 HORES/SETMANA  Abonat Piscina + Poliesportiu 7,00 €/curset  
     
  3 HORES/SETMANA No abonat  37,65 €/curset 
  3 HORES/SETMANA  Abonat 1 instal.lació 18,80 €/curset 
  3 HORES/SETMANA  Abonat Piscina + Poliesportiu 9,35 €/curset 
     
  4 HORES/SETMANA No abonat  44,45 €/curset 
  4 HORES/SETMANA  Abonat 1 instal.lació 22,20 €/curset 
  4 HORES/SETMANA  Abonat Piscina + Poliesportiu 11,10 €/curset 
     
  5 HORES/SETMANA No abonat  48,80 €/curset 
  5 HORES/SETMANA  Abonat 1 instal.lació 24,40 €/curset 
  5 HORES/SETMANA  Abonat Piscina + Poliesportiu 12,20 €/curset 
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 B) CURSETS DE NATACIO: Durada 4 setmanes   
     
  Bebès 1: Durada 4 setmanes   
     
  15 minuts 3 dies/setmana Abonat 45,25 €/curset 
   No abonat 63,35 €/curset 
  15 minuts 2 dies/setmana Abonat 35,10 €/curset  
   No abonat 52,70 €/curset 
  15 minuts 1 dia/setmana Abonat 25,45 €/curset 
   No abonat 42,20 €/curset 
  Bebès 2 i bebés amb pares:   
     
  30 minuts 3 dies/setmana Abonat 45,25 €/curset 
   No abonat 63,35 €/curset 
  30 minuts 2 dies/setmana Abonat 35,10 €/curset 
   No abonat 52,70 €/curset 
  30 minuts 1 dia/setmana Abonat 25,45 €/curset 
   No abonat 42,20 €/curset 
  Iniciació  i perfeccionament de menors: Durada 4 setmanes   
     
  45 minuts 3 dies/setmana Abonat 29,90 €/curset 
   No abonat 47,50 €/curset 
  45 minuts 2 dies/setmana Abonat 25,45 €/curset 
   No abonat 39,75 €/curset 
  45 minuts 1 dia/setmana Abonat 20,35 €/curset 
   No abonat 31,95 €/curset 
  Manteniment, Correctiva de menors: Durada 4 setmanes   
     
  45 minuts 3 dies/setmana Abonat 20,15 €/curset 
   No abonat 31,45 €/curset 
  45 minuts 2 dies/setmana Abonat 14,85 €/curset 
   No abonat 26,65 €/curset 
  45 minuts 1 dia/setmana Abonat 10,00 €/curset 
   No Abonat 21,35 €/curset 
  Iniciació i Perfeccionament d'adults: Durada trimestral   
     
  45 minuts 3 dies/setmana No abonat 68,45 €/curset 
   Abonat Piscina 45,25 €/curset 
   Ab.polis + Pisc 22,60 €/curset 
  45 minuts 2 dies/setmana No abonat 57,80 €/curset 
   Abonat Piscina 37,85 €/curset 
   Ab.Polis + Pisc 19,00 €/curset 

 

2.11. TAXA PEL CEMENTIRI LOCAL I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL. 
 

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent: 
 
A) CONCESSIÓ DE DRET DE NÍNXOLS CONSIDERATS COM VELLS O NOVA CONSTRUCCIÓ 
   Nova construcció 
   Abans 96    A partir 96      A partir 08 
      
 1. Concessió drets funeraris nínxol: 1.150,00 2.041,85 2.276,85 € 
      
 2. Concessió temporal del dret funerari per un període 

màxim de 10 anys i mínim de 5 anys per a nínxols i 
renovable cada any: 

 
 

  

  2.1. Els primers  5 anys, pagament d'un sol cop. 203,90 € 
  2.2. Per cada any successiu fins a 10 anys: la part proporcional 
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 3. Drets funeraris de la cripta, terreny inclòs: 3.966,30 € 
      
 4. Per cada m2 de terrenys per a la construcció de panteons 559,35 € 
     
 5. Per cada concessió drets funeraris columbari 459,70 € 

 
Es consideren construits abans del 1996 els nínxols ubicats al Cementiri antic. 
Es consideren construits a partir del 1996 els nínxols ubicats en els següents departaments: 

             Departament 2n: del 79 al 132 (ambdós inclosos) 
Departament 3è: del 202 al 261 (ambdós inclosos) 
Departament 4t: de l 1́ al 47 (ambdós inclosos) 
Departament 5è: de l’1 al 23 (ambdós inclosos) 
Departament 6è: de l’1 al 27 (ambdós inclosos) 
Es consideren construïts a partir de l’any 2008 els nínxols ubicats en els següents departaments: 
Departament 5è: del 24 al 81(ambdós inclosos) 
Departament 6è: del 28 al 161 (ambdós inclosos) 
Departament 9è: de l'1 al 864 (ambdós inclosos) 
 

B) SERVEIS ADMINISTRATIUS   
     
 1. Per cada títol de drets funeraris 29,50 € 
     
 2. Per cada duplicat de títol de dret funerari 46,05 € 
 3. Per cada canvi de nom 103,35 € 
 4. Per cada permís de col.locació de làpides 27,75  
     
     
C) REPARACIÓ DE NÍNXOLS   
     
 Llicència per efectuar obres de reparació. Per cada nínxol, cripta o panteó: 39,75 € 
     
D) SERVEIS DIVERSOS   
     
 1. Drets d’inhumació 179,00 € 
     
 2. Per cada obertura o tapiat de nínxols, criptes o pateons 32,25 € 
 3. En cas que es realitzi una inhumació fora de l’horari habitual es 

cobrara a més de les taxes corresponents un recàrrec per servei 
realitzat, consistent en 

 
 

96,70 

 
 
€ 

 4. Per la tramitació administrativa i ajudar en la col.locació de làpides 142,40 € 
     
E) CONSERVACIO DEL CEMENTIRI   
     
     
 1. Pel mateix concepte es cobrarà una taxa anual als titulars de les 

següents concessions funeràries: 
  

  Per cada nínxol 15,25 € 
  Per cada cripta 36,80 € 
  Per cada panteó 50,85 € 
  Per cada columbari 15,25 € 
     
F) TRASLLAT DE RESTES   
     
 1. Per qualsevol autorització de trasllat de restes (excepte des d'un 

nínxol a la fossa comuna que és gratuït) 
 

162,70 
 
€ 

     
 2. Caixes de restes, cadascuna 16,25 € 
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2.12. TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM  
 

1. Constituirà la base per a l'exacció de la taxa els metres cúbics d'aigua consumida per  el subjecte 
passiu. 

En els habitatges desocupats, o en les que no es realitzi el servei de subministrament domiciliari 
d'aigües, les bases son: 

- Habitatges desocupats: es considera un consum de 3 m3/mes. 
- Habitatges ocupats: es considera un consum de 6 m3/mes. 
Les empreses que degut al desenvolupament de la seva activitat considerin que no hi ha relació 

entre l'aigua consumida i l'abocada al clavegueram públic, hauran de sol.licitar la corresponent reducció, 
acompanyant la seva petició d'un estudi tècnic-econòmic en el que es quantifiqui el volum d'aigua abocada, 
per la qual s'estableix un percentatge de reducció sobre la taxa de fins al 75 %, d'acord amb la següent 
escala: 
 

Fins a un 10% del consum incorporat 7’5% 
Fins a un 20% del consum incorporat 15% 
Fins a un 50% del consum incorporat 35% 
Fins a un 70% del consum incorporat 50% 
Fins a un 80% del consum incorporat 60% 
Fins a un 100% del consum incorporat 75% 

 
2. El tipus de gravamen serà de 0,26 € el metre cúbic d'aigua consumida. 
 
3. Pels drets de conexió a la xarxa general de clavegueres: 150,50 €. 

 
Independentment del cost d'execució de l'escomesa, l'usuari abonarà els drets d'enganxament fixats 

com a compensació per la connexió de les instal.lacions particulars a la xarxa pública de servei (s'inclourà 
dins els pressupostos d'escomeses com a partida independent). 

 
 

2.13. TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, DEIXALLERIA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D'ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I RESIDUS SÒLIDS URBANS. 

 
2.13.1. RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I RESIDUS 
SÒLIDS URBANS. 
 
1.La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina en funció de la 
naturalesa i destinació dels immobles segons la següent tarifa: 

 
TAXA D’ESCOMBRARIES   
Quota anual   
Núm. CATEGORIA   

1 Domèstic amb reducció de tarifa  5,10 € 
2 Habitatges domèstics 132,20 € 
3 Habitatges desocupats/locals tancats* 56,95 € 
4 Professionals 259,35 € 
5 Hostaleria amb manutenció (tant hotels com  pensions) fins a 25 habitacions 959,05 € 
6 Hostaleria més de 25 habitacions, per habitació d’excés. De 0 a 2 estrelles 24,40 € 
7 Hostaleria més de 25 habitacions, per habitació d’excés. De 3 a 5 estrelles 37,10 € 
8 Hostaleria sense manutenció, només dormir 377,30 € 
9 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries fins a 150 m2 830,90 € 
10 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de 151 a 250 m2 1.121,25 € 
11 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de més de 250 m2 1.637,35 € 
12 Restaurants fins a 150 m2 832,40 € 
13 Restaurants de 151 a 250 m2 1.116,65 € 
14 Restaurants de més de 250 m2 1.641,45 € 
15 Restaurants de més de 500 m2 1.906,90 € 
16 Tallers i industrials de 0 a 100 m2 552,75 € 
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17 Tallers i industrials de 101 a 250 m2 715,95 € 
18 Tallers i industrials de 251 a 500 m2 959,55 € 
19 Tallers i industrials de més de 500 m2 1.253,45 € 
20a Hospitals i clíniques fins a 50 llits 1.278,10 € 
20b Hospitals i clíniques de 51 a 100 llits 8.301,45 € 
20c Hospitals i clíniques de més de 100 llits 75.294,35 € 
21 Banca, caixes d’estalvi i institucions financeres de 0 a 100 m2 629,00 € 
22 Banca, caixes d’estalvi institucions financeres més de 100 m2 per m2 d’excés 0,50 € 
23 Supermercats fins a 500 m2 1.476,70 € 
24 Hipermercats de 500 m2 a 1000 m2 2.437,75 € 
25 Superfícies comercials amb alimentació de més de 1000 m2 5.619,25 € 
26a Comerços fins a 100 m2 263,90 € 
26b Comerços de 101 a 250 m2 312,00 € 
27 Comerços de 251 a 1000 m2 631,95 € 
28 Comerços (superfícies comercials) de més de 1000 m2 1.240,75 € 
29 Parades mercat 46,60 € 
30 Escoles fins a 250 m2 349,25 € 
31 Escoles de 251 a 1000 m2 631,95 € 
32 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments fins a 250 m2 349,25 € 
33 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments de 251 a 1000 m2 631,95 € 
34 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments de més de 1000 m2 944,10 € 
35 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques 

veterinàries 
263,90 € 

36 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques 
veterinàries, de a 100 m2 a 250 m2 

312,00 
 

€ 

37 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques 
veterinàries, de a 251m2 a 1000 m2 

631,95 € 

38 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques 
veterinàries,  de més de1000 m2 

1.277,85 € 

39 Magatzem fins 100 m2 56,95 € 
40 Magatzem  de 101 m2 a 250 m2 132,20 € 
41 Magatzem  de més de 250 m2 631,95 € 
42 Organismes  públics fins 100 m2 263,90 € 
43 Organismes  públics  de 101 m2 a 250 m2 311,70 € 
44 Organismes  públics  de 251 m2 a 1000 m2 631,95 € 
45 Organismes  públics  de més de 1000 m2  1.240,75 € 
46 Centres penitenciaris 15.812,30 € 
47 Activitats sense classificar fins a 100 m2 263,90 € 
48 Activitats sense classificar de 101 m2 a 250 m2 311,70 € 
49 Activitats sense classificar de més de 250 m2 631,95 € 

 
*Es consideraran habitatges desocupats o locals tancats aquells que tinguin com a màxim un consum 
d'aigua de 1 m3 trimestral, i en els quals no hi consti cap persona empadronada. 
 
 
2. Les quantitats fixades anteriorment corresponen a uns volums màxims diaris de recollida de residus, 
separades per fraccions de residus, segons s’estableix a la següent taula: 
(volum màxim de residus per fracció i tipologia d’activitat, expressat en litres/dia) 
 

Categoria paper i 
cartró vidre rebuig total 

domèstic 5 5 10 20 
professionals 30 5 40 75 
hostaleria amb manutenció fins a 25 habitacions 130 35 110 275 
hostaleria sense manutenció, només dormir 40 15 55 110 
bars, cafeteries, gelateries i xocolateries fins a 150m2 90 30 120 240 
bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de 151 fins a 250m2 120 45 160 325 
bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de més de 250m2 170 60 240 470 
restaurants fins a 150m2 90 30 120 240 
restaurants de 151 a 250m2 120 40 160 320 
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restaurants de 251 a 500m2 170 60 240 470 
restaurants de més de 500m2 200 80 270 550 
tallers i industrials de 0 a 100m2 50 10 100 160 
tallers i industrials de 101 a 250m2 75 10 120 205 
tallers i industrials de 251 a 500m2 100 10 170 280 
tallers i industrials de més de 500m2 125 10 220 355 
hospitals i clíniques fins a 50 llits 120 20 200 340 
hospitals i clíniques de 51 a 100 llits 725 160 1600 2485 
hospitals i clíniques de més de 100 llits 3500 300 11200 15000 
banca, caixes d'estalvi i institucions financeres fins a 100m2 110 10 60 180 
supermercats fins a 500m2 195 30 200 425 
hipermercats de 501 a 1000m2 315 40 350 705 
superfícies comercials amb alimentació de més de 1000m2 670 50 900 1620 
comerços fins a 100m2 40 10 25 75 
comerços de 101 a 250m2 45 15 30 90 
comerços de 251 a 1000m2 115 20 50 185 
superfícies comercials de més de 1000m2 225 25 110 360 
parades mercat 35 5 20 60 
escoles fins a 250m2 80 5 15 100 
escoles de 251 a 1000m2 140 10 35 185 
locals dedicats a l'explotació d'aparcaments fins a 250m2 15 5 80 100 
locals dedicats a l'explotació d'aparcaments de 251 a 1000m2 70 5 110 185 
locals dedicats a l'explotació d'aparcaments de més de 1000m2 110 5 160 275 
consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, 
tractaments, i clíniques veterinàries  fins a 100 m2 20 5 60 85 

consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, 
tractaments i clíniques veterinàries de a 100 m2 a 250 m2 30 5 80 115 

consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, 
tractaments, i clíniques veterinàries de a 251m2 a 1000 m2 40 10 120 170 

consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, 
tractaments, i clíniques veterinàries, de més de 1000 m2 120 20 200 340 

magatzem fins 100 m2 5 5 5 15 
magatzem  de 100 m2 a 250 m2 5 5 10 20 
magatzem  de més de 250 m2 10 10 20 40 
organismes  públics fins 100 m2 50 5 30 85 
organismes  públics  de 101 m2 a 250 m2  70 5 40 115 
organismes  públics  de 251 m2 a 1000 m2  100 10 60 170 
organismes  públics  de més de 1000 m2  200 20 180 340 
centres penitenciaris 1330 300 3000 4630 
activitats sense classificar fins a 100 m2 20 5 60 85 
activitats sense classificar de 101 m2 a 250 m2 30 5 80 115 
activitats sense classificar de més de 250 m2 40 10 120 170 
 
3. En aquells locals on es desenvolupen activitats classificades en diferents epígrafs de l’Impost d’activitats 
econòmiques, les superfícies de les diferents activitats se sumaran i es consideraran afectades per l’activitat 
principal del local. 
 
4. Es considera que la quota tributària cobreix fins als volums de residus establerts en el quadre anterior. 
Quan es detecti un ús notòriament excessiu del servei, l’Ajuntament podrà incrementar la quota a raó de 
0,35 euros mensuals per cada litre de la fracció que excedeixi el volum màxim diari admissible establert. 

 
 

2.13.2. UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
 

1.El Cost del dipòsit de residus a la deixalleria municipal és gratuït fins a una determinada quantitat a partir 
de la qual s’ha d’abonar un import. Aquests conceptes dependran del tipus de residu, segons s’estableix a la 
taula següent: 
 
  Cost de dipòsit per excés 
Tipus de residu Quantitat màxima de la quantitat màxima 
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 Mensual gratuïta mensual gratuïta 
Voluminosos i plàstics 300 Kg                  0,06 €/Kg 
Restes vegetals 300 Kg                   0,06 €/Kg 
Runes obres menors 100 Kg                   0,06 €/Kg 
Ferralla i metalls 300 Kg                   0,06 €/Kg 
Fustes 300 Kg                   0,06 €/Kg 
Tèxtils Il.limitada  gratuït  
Paper i cartró Il.limitada  gratuït  
Envasos plàstic Il.limitada  gratuït  
Vidre Il.limitada  gratuït  
Ampolles de cava Il.limitada  gratuït  
Miralls i vidre pla 300 Kg 0,06 €/Kg 
Porexpan 10 Kg 0,06 €/Kg 
Pneumàtics 4 Unitats 3,05 €/unitat 
Cables elèctrics 20 Kg 0,06 €/kg 
Oli vegetal 10 litres 0,31 €/litre 
Oli mineral 10 litres 0,31 €/litre 
Filtres d’oli 3 Unitats 0,51 €/unitat 
Bateries 4 Unitats 0,51 €/unitat 
Pintures i vernissos 20 Kg 0,25 €/kg 
Dissolvents 20 Kg 0,25 €/kg 
Residus àcid i bàsics 20 Kg 0,25 €/kg 
Pesticides 20 Kg 0,25 €/kg 
Piles 20 Kg 0,41 €/kg 
Cartutxos i tòners 20 Kg 0,76 €/Kg 
Radiografies 20 Kg 0,51 €/kg 
Aerosols 20 Kg 0,25 €/kg 
Medicaments 20 Kg 0,25 €/kg 
Frigorífics i aparells de fred 
domèstic 

3 Unitats No s’admet excés  

Grans electrodomèstics domèstics 3 Unitats No s’admet excés  
Petits electrodomèstics domèstics i 
mòbils 

10 Unitats No s’admet excés  

Monitors i televisors 4 Unitats No s’admet excés  
Làmpades i fluorescents 25 Unitats No s’admet excés  
Amiant i derivats No s’admeten No s’admet excés  
Fotocopiadores No s’admeten No s’admet excés  
 
2.L’admissió de residus a la deixalleria municipal quedarà supeditada al criteri del personal de la instal.lació. 

2.14. PER SUBMINISTAMENT D'AIGUA 
 
1. TARIFES D'AIGUA   
     
 1.1. Subministrament d’aigua:   
   
  Constitueixen la base per a l’exacció de la taxa, els m3 d’aigua registrats, per l’empresa 

subministradora, en el comptador de l’abonat, la quota fixa de servei i la quota de finançament 
del dipòsit. 
La quantia d’aquestes taxes no inclou l’import sobre el valor afegit, que necessàriament 
s’haurà de repercutir en la quantia que procedeixi. 
 

   
  Quota fixa de servei (inclou la conservació del comptador): 
  Diàmetre comptador de 13 a 20 mm 3,46 €/abonat/mes 
  Diàmetre comptador de 25 a 40 mm 5,09 €/abonat/mes 
  Diàmetre comptador de 50 a 80 mm 6,10 €/abonat/mes 
  Diàmetre comptador de més de 80 mm 7,12 €/abonat/mes 
     
  Quota finançament dipòsit:   
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  Diàmetre comptador de 13 a 20 mm 0,58 €/abonat/mes 
  Diàmetre comptador de 25 a 40 mm 0,79 €/abonat/mes 
  Diàmetre comptador de 50 a 80 mm  0,89 €/abonat/mes 
  Diàmetre comptador de més de 80 mm  1,02 €/abonat/mes 
     
  Tarifes de subministrament, en 2 blocs :   
  1r. Tram : Fins a 12 m3, per cada m3/abonat/mes 0,62 €/m3 
  2n. Tram : a partir de més de 12 m3/abonat/mes 0,83 €/m3 
     
 1.2. Escomeses d’incendis:   
     
  Quota fixa de servei per escomesa d’incendis:   
  Diàmetre de la clau d’escomesa fins a 80 mm 6,86 €/abonat/mes 
  Diàmetre de la clau d’escomesa de 81 mm fins a 150 mm 9,66 €/abonat/mes 
  Diàmetre de la clau d’escomesa de més de150 mm 13,73 €/abonat/mes 
     
     
2. TARIFA SOCIAL:   
     
  La tarifa social s’aplicarà, prèvia sol.licitud i justificació a aquells abonats que acreditin la  

condició establerta per les persones d'escassa capacitat econòmica al punt 6.3 de l'article 6 
de la present ordenança fiscal, i consistirà en aplicar únicament la tarifa de 0,31 €/m3 sobre 
els m3 consumits, és a dir, sense la quota fixa del servei. 
 

     
3. DRETS D'ESCOMESA A LA XARXA D'AIGUA   
     
  Pels drets d'escomesa a la xarxa general d'aigua 149,00 €. 

Independentment del cost d'execució de l'escomesa, l'ususari abonarà els drets 
d'enganxament fixats com a compensació per la connexió de les instal.lacions particulars a la 
xarxa pública de servei (s'inclourà dins els pressupostos d'escomeses com a partida 
independent). 

   
4.  TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA 
  Tarifa de subministrament 0,45 €/m3 
 
5. FUITES D'AIGUA 
  

En casos de fuites d'aigua en què l'entitat subministradora hagi reconegut que han estat 
esdevingudes per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l'usuari, i que aquest hagi acreditat la 
solució de l'incident a l'entitat subministradora: 
5.1. Es tindrà en compte el consum mitja dels darrers dos anys comptadors a partir de la data en 
què s'acredita la fuita.  Per aquest consum s'aplicaran els trams i tarifes generals, rectificant-se les 
factures d'aigua emeses. 
5.2. Es considerarà la resta de consum registrat com a consum d'excés per fuita, que tributarà la 
tarifa de subministrament del 1r tram vigent en el període de consum de la factura a rectificar.  

    

2.15. TAXES PER UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLERES I ALTRES INSTAL.LACIONS 
 
Els sol.licitants, a més de sotmetre's a les disposicions contingudes a l'ordenança especial sobre anuncis i al 
pagament de les quantitats corresponents a l'impost municipal de publicitat, estaran obligats a satisfer per 
raó de les columnes o instal.lacions anàlogues, les quotes de la següent tarifa: 
 
1. Per la utilització de columnes o instal·lacions anàlogues en règim de 

concessió, satisfaran anualment la quantitat de 
 

132,20 
 
€ 

    
2. Per la utilització temporal de columnes o instal.lacions anàlogues se 

satisfaran les següents taxes: 
 
 

 

     
 a) Per l'autorització municipal 19,85 € 
 b) Per cada cartell a exposar 0,10 € 
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2.16. TAXA PER TINENÇA D'ANIMALS 
 
1. Drets de registre o inscripció 0,00 € 
    
2. Drets d'administració i intervenció del servei  0,00 €/any 
    
    
3. Permanència de l'animal agafat al carrer i portat al Centre de Protecció 

d'Animals. El propietari haurà de pagar per cada dia: 
  

 Gossos 9,15 €/dia 
 Gats 9,15 €/dia 
 Altres animals 9,15 €/dia 
    
4. Llicencia per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 

Obtenció per part de la persona propietària de l'animal 
Obtenció per part d'una altra persona (prèvia obtenció de la llicència de la 
persona propietària) 
Renovació de la llicència de la persona propietària de l'animal 
Renovació de la llicència d'una altra persona (prèvia obtenció de la llicència 
de la persona propietària 

 
52,90 

 
10,15 

    25,45 
       
      5,10 
 

 
€ 
 
€ 
 
 
€ 
 

    
5. Duplicat de placa per pèrdua, robatori o deteriorament 5,60 € 

2.17. TAXA PER RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA 
 

A) Per cada utilització de grua, quan així sigui necessari o convenient, per 
trasllat al dipòsit municipal (de 7 a 21 hores, dies laborables) 

  

 a) Ciclomotors i cicles 32,25 € 
 b) Motocicletes 50,25 € 
 c) Turismes i T.T., furgonetes, vehicles especials i demés vehicles de 

característiques anàlegs, de pes inferior a 1500 kg 
 

95,70 
 
€ 

 d) Turismes i T.T., autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, 
vehicles especials i demés vehicles de característiques anàlegs de 
pes igual o superior a 1500 kg. i inferior a 2500 kg 

 
 

158,65 

 
 
€ 

 e) Autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, vehicles 
especials i demés vehicles de característiques anàlegs de pes igual 
o superior a 2500 kg. 

 
 

250,70 

 
 
€ 

     
B) Per cada utilització de grua, quan així sigui necessari o convenient, per 

trasllat al dipòsit municipal (de 22 a 6 hores, dies laborables i 24 hores dies 
festius) 

  

 a) Ciclomotors i cicles 38,10 € 
 b) Motocicletes 63,45 € 
 c) Turismes i T.T., furgonetes, vehicles especials i demés vehicles de 

característiques anàlegs, de pes inferior a 1500 kg 
 

113,20 
 
€ 

 d) Turismes i T.T., autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, 
vehicles especials i demés vehicles de característiques anàlegs de 
pes igual o superior a 1500 kg. i inferior a 2500 kg 

 
 

188,25 

 
 
€ 

 e) Autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, vehicles 
especials i demés vehicles de característiques anàlegs de pes igual 
o superior a 2500 kg. 

 
 

264,40 

 
 
€ 

     
C) Per a la utilització del servei de grua, havent-se enganxat el vehicle, sense 

produir-se l’ingrés al dipòsit: 
  

 a) Ciclomotors i cicles 19,00 € 
 b) Motocicletes 24,15 € 
 c) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions 62,40 € 
 d) Camions, camionetes, autocars i vehicles d’arrossegament 121,65 € 
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D) Per cada utilització dels ceps, quan sigui necessari o convenient la 

immobilització del vehicle a la vía pública: 
  

 a) Motocicletes, ciclomotors i cicles 24,15 € 
 b) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions 62,40 € 
 c) Camions, camionetes, autocars i vehicles d’arrossegament 121,65 € 
     
E) Per estada d’un vehicle al Dipòsit, per dia:   
 a) Motocicletes, ciclomotors i cicles 2,15 € 
 b) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions 7,95 € 
 c) Camions, camionetes, autocars i vehicles d’arrossegament 12,70 € 
 d) Altres elements dipositats, per m2 1,25 € 
 


