AJUNTAMENT DE VILA-SECA

ORDENANCES

FISCALS 2011

ÍNDEX

O.F. NÚM. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

O.F. NÚM. 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

O.F. NÚM. 3

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

O.F. NÚM. 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.

O.F. NÚM. 7

CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

O.F. NÚM. 8

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

O.F. NÚM. 9

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI.

O.F. NÚM. 10

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE
LLOGUER.

O.F. NÚM. 11

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

O.F. NÚM. 12

TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS O
D'INSTAL·LACIONS.

O.F. NÚM. 13

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
PREVISTA A LA LLEI 3/1998.

O.F. NÚM. 14

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.

O.F. NÚM. 15

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

1

O.F. NÚM. 16

TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS IRREGULARMENT I QUE PERTORBIN GREUMENT
LA CIRCULACIÓ EN LA VIA PÚBLICA.

O.F. NÚM. 17

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.
ANNEX 1 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS,
CASALS I DIFERENTS ACTIVITATS PRÒPIES DE LA
JOVENTUT
DERIVADES
D'ACTUACIONS
DE
PROMOCIÓ MUNICIPAL.
ANNEX 2 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER ACTUACIONS
MPALS. DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE
FESTES PER L'AJUNTAMENT.
ANNEX 3 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER AL TRANSPORT
ESCOLAR.
ANNEX 4 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER AL TRANSPORT
ADAPTAT DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ ALS
CENTRES OCUPACIONALS.
ANNEX 5 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ
D’ÀREES ESPORTIVES MUNICIPALS.
ANNEX 6 TARIFES DE PREUS PUBLICS PER LA UTILITZACIO
DE L’AUDITORI JOSEP CARRERAS
I
DEL
CONSERVATORI DE MUSICA
ANNEX 7 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN.
ANNEX 8 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE LLARS
D’INFANTS MUNICIPALS.

O.F. NÚM. 18

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

O.F.NÚM. 19

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RÈGIM DE DRET PÚBLIC.
ANNEX 1 MERCATS MUNICIPALS.

2

O.F. NÚM. 20

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.
ANNEX 1 OCUPACIONS A LES PLATGES.
ANNEX 2 MERCATS D’ENCANTS A LA VIA PÚBLICA.
ANNEX 3 OCUPACIÓ DE VÍA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
ANNEX 4 OCUPACIONS DE VÍA PÚBLICA AMB QUALSEVOL
ALTRE MENA D’INSTAL·LACIONS, PARADES O
MATERIALS.
ANNEX 5 OCUPACIÓ DE VÍA PÚBLICA PER ENTRADA I
SORTIDA I ESTACIONAMENT DE VEHICLES.
ANNEX 6 OCUPACIONS DE VÍA PÚBLICA PER
D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ MUNICIPAL.

CAUSA

ANNEX 7 OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA DEL SÒL, VOL O
SUBSÒL.

O.F.NÚM. 21

TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS
DOCENTS MUNICIPALS (CONSERVATORI).

O.F. NÚM. 22

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES I PLACES D'APARCAMENT
SOTERRANI MUNICIPAL.

O.F. NÚM. 23

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

O.F. NÚM. 24

TAXA DE CLAVEGUERAM

O.F. NÚM. 25

TAXA D’APROFITAMENT ESPECIALS DE DOMINI PÚBLIC DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT QUE NO AFECTIN A LA
GENERALITAT DEL VEÏNAT.

O.F. NÚM. 26

TAXA PEL SERVEI FUNERARI DE TANATORI MUNICIPAL

ANNEX

MOTIVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE CATEGORIES DE
CARRERS PER A TOTES LES ORDENANCES FISCALS VIGENTS
ACTUALMENT EN EL MUNICIPI.
CLASSIFICACIÓ ÚNICA DE CARRERS DEL MUNICIPI.

3

4

ORDENANCES FISCALS DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA, PER
A L'EXERCICI DE 2011 I SEGÜENTS

5

Ordenança Fiscal núm. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1r. Fet imposable

1. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels
béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels següents drets sobre béns
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics als
que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit
d) Del dret de propietat.

2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials definits com a tal en les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.

3. No estan subjectes a aquest impost:

a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic marítim
terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en que estiguin enclavats
Els de domini públic afectes a ús públic.
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament,
llevat quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
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Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

4. Als efectes de l'aplicació de l'article 72.4, del RDL 2/2004, de 5 de març s'estableix l'ús
industrial a tots aquells immobles que així estiguin qualificats al cadastre immobiliari, amb el
tipus diferenciat de l'article 6è d'aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats
a que es refereix la Llei General Tributària, que siguin titulars del dret que, en cada cas, sigui
constitutiu del fet imposable d'aquest impost.
En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer major
cànon.

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l'Administració competent, segons els
termes de l'article 9 d'aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a aquest efecte,
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l'Administració fins que no presenti
l'esmentada declaració. No obstant l'Administració podrà rectificar el domicili tributari dels
subjectes passius mitjançant l'oportuna comprovació.

3. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 3. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques esmentades a la Llei
General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participacions de
les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes o liquidades, llurs obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el
límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles, respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d'activitats.

6. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
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Article 4. Exempcions

1. Estaran exempts els següents béns immobles:

a) Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Autònomes o de les entitats locals que
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris,
així com els de l'Estat afectes a la Defensa nacional.
b) Els béns comunals i les forestes veïnals de ma comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa
Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals
no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de
cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en
vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva
representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials.
f)

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

g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos terrenys,
que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per
a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria,
espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a vivendes dels empleats, les
oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

2. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots
els béns immobles de naturalesa urbana quina quota líquida sigui inferior a 4 Euros, i pels
de naturalesa rústega, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota corresponent a
la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 8 euros.
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3. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a
l'ensenyament concertat.
Per gaudir d'aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
- Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de
finalització.
- Certificat emès per l'Administració educativa competent sobre la superfície destinada a
l'activitat concertada.
- Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l'activitat concertada.

b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès
cultural, mitjançant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de 25
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es refereix
l'article 12 com integrants del Patrimoni Històric, així com els compresos en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei.
Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment
integrats en ells, sinó, exclusivament, a aquells que reuneixen les següents condicions:

- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en l'instrument
de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, de 25 de juny del
Patrimoni Històric Espanyol.
- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst a la vigent reglamentació.

c) La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per
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l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptadors
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.

4. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l'exempció aquesta es
declara, l'Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de
l'article 9 d'aquesta Ordenança, expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les
exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, tindran efectes, des
del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.

Article 5. Bonificacions

1. S'aplicarà una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se
sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de
l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova
com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s'iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que
durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
-

El benefici només s'atorgarà a subjectes que realitzin activitats que suposin l'ordenació per
compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un ambdós, amb la finalitat
d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

-

El sol·licitant haurà d'ésser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun
dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.

-

Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l'immobilitzats
d'aquestes empreses.

-

Per renovar el benefici fiscal a partir del període impositiu d'aplicació caldrà trametre una
nova sol·licitud a l'òrgan encarregat de la gestió, acreditar el compliment de la resta de
requisits inicials així com la realització efectiva d'obres d'urbanització o construcció.
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Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:

-

Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost

-

Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en la que consti la data de l'inici de
les obres.

-

Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre activitats econòmiques.

-

Còpia del rebut de l'Impost sobre béns immobles respecte al bé immoble respecte al que
se sol·licita la bonificació.

-

Còpia del balanç de l'empresa, amb detall dels béns inclosos a l'immobilitzat o certificat
expedit per l'Administrador relatiu a la no inclusió dins l'immobilitzat dels béns immobles
objecte de les obres.

-

Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre
l'estat d'execució de les mateixes i sobre les obres d'urbanització o construcció
efectivament realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici.

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que
gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya d'un règim
de protecció oficial. No obstant, quan s'acrediti l'obtenció de la qualificació definitiva amb
posterioritat al meritament del primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, aquest
serà el primer període impositiu bonificat.
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l'acabament dels tres períodes impositius de duració de la
mateixa i tindrà efectes, del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent
documentació:
-

Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el que s'ha
construït l'immoble.
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-

Còpia de l'atorgament de la qualificació d'habitatge sotmès al règim de protecció oficial
expedida per l'òrgan autonòmic competent.

-

Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al qual se
sol·licita la bonificació, caldrà acreditar la titularitat del dret gravat.

3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei
20/90, de 19 de desembre, sobre Règim fiscals de les Cooperatives.
4. Tindran una bonificació del 90% de la quota íntegra de l'Impost, aquelles persones,
subjectes passius de l'Impost, que tinguin la condició de titular de família nombrosa.
Per a poder gaudir d'aquesta bonificació, s'hauran de trobar empadronats tots els membres
que conformen la família nombrosa en el domicili pel qual es demana la bonificació.
Per a gaudir de la bonificació el valor cadastral de la vivenda no podrà ésser superior a 60.000
euros.
En el supòsit que el titular tingués altres vivendes, la suma del valor cadastral de totes elles,
inclosa la vivenda habitual, tampoc podrà superar en total els 60.000 euros.
Aquesta bonificació es gaudirà mentre duri la condició de família nombrosa.
Es podrà concedir d'ofici pel mateix Ajuntament, si aquest considera que es reuneixen les
condicions establertes, d'acord amb la informació que es disposi.
En el cas que es cregui convenient, s'haurà d'acreditar la condició de família nombrosa.

5. No podrà ser reconeguda la comptabilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix
subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, indicarà
quin serà d'aplicació. En defecte de sol·licitud s'aplicarà la bonificació més beneficiosa pel
subjecte passiu.
Article 6. Determinació de la quota líquida
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1. La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa a les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.
2. La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles rústics i urbans la
reducció que pugui estar establerta a la RDL 2/2004, de 5 de març. Aquesta reducció no serà
d'aplicació als béns immobles de característiques especials.
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen següents.

Tipus de béns immobles

Tipus

Béns immobles urbans

0,851 %

Béns immobles rústics

0,851 %

Béns immobles de característiques especials

1,066 %

Béns immobles de us industrial

0,984 %

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que
siguin d'aplicació.

Article 7. Període impositiu i manteniment de l'impost

1. L'impost merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l'any natural.
3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el
cadastre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d'aquest impost immediatament
posterior al moment en que produeixin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions
cadastrals resultats dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor
cadastrals dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista a les
normes reguladores del cadastre immobiliari.
Article 8. Règim de gestió
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1. La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària,
serà competència de l'Ajuntament, i abastaran les funcions de reconeixement i denegació
d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels
deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de
devolució d'ingressos indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra aquests actes i
actuacions per l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en
aquest apartat, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que
s'hagin pogut realitzar a favor de la Diputació de Tarragona, en quin cas s'estarà al contingut
dels esmentats acords.

2. Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de
béns immobles rústics s'agruparan en un únic document de cobrament. Als efectes de
l'exempció establerta a l'apartat 2 de l'article 4 d'aquesta Ordenança, l'import del rebut es
calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el document de cobrament.
Article 9. Padrons tributaris

1. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la resta
de documents expressius de les seves variacions elaborats a l'efecte per la Direcció General
del Cadastre.

2. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal anual,
que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils perquè els
interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes.
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

3. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a
l'article 14 del RDL 2/2004, de 5 de març.
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4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que
fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes
publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
Article 10. Liquidacions tributàries

1. L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis
que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el cadastre immobiliari. Aquestes
liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia següent en
què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació
cadastral.

2. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb la Llei General Tributària, i s'atorgarà el
període de pagament del Reglament General de Recaptació.

3. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14
del RDL 2/2004, de 5 de març.
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Disposició Addcional

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació automàtica dins
l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació
expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA

Capítol I

Naturalesa i fet imposable

Article 1r.

De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15.2, 59 i 92 al 99 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament acorda exercir les facultats en ordre
a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries mitjançant
l'establiment i aprovació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, el qual es regula per la
present ordenança fiscal i la normativa general d'aplicació.

Article 2n.

Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el rodatge
dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que s'assenyalen per estacionament en
vies públiques municipals, aparcament vigilat i per circulació de transports especials a través
de la població.

18

Article 3r.

1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies
públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen en
l'article 4.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost, també es
consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a l'impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model,
poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o
curses limitades d'aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels
quals no sigui superior als 750 quilograms.

Capítol II
Exempcions i bonificacions

Article 4t.

1. Estaran exempts d'aquest impost:

Tots aquells vehicles relacionats a l’article 93.1 del RDL 2/2004, de 5 de març.
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2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereix l'apartat anterior, s’estarà al que diu
l’article 93.2 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Article 5è.

1. L'impost s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, tret que es tracti de la primera adquisició
del vehicle. En aquest cas el període impositiu comença el dia que es produeixi l’adquisició.

2. L’import de la quota de l’Impost s’ha de prorratejar per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També és procedent el prorrateig de la quota,
en els mateixos termes, en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle,
des del moment que es produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.

Capítol III
Subjectes passius

Article 6è.

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de
circulació.

Capítol IV

Tarifes
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Article 7è.

1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, s'incrementaran fent ús de l'establert a l'article 95.4.

2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en
aquest municipi serà el següent:

Quadre de tarifes
Quota
Potència i classe de vehicle
Euros

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals .......................... 25,24 €
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals ............................... 68,16 €
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ......................... 143,88 €
De 16 a 19,99 cavalls fiscals ................................. 179,22 €
De 20 cavalls fiscal 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 €
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C) Camions
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil ...............
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil ...................
De 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil ...................
De més de 9.999 kg. de càrrega útil....................

84,56 €
166,60 €
237,28 €
296,60 €

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

35,34 €
55,54 €
166,60 €

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg. De càrrega útil i més
de 750 kg. ...................................................................
De 1.000 a 2.999 kg. De càrrega útil...................
De més de 2.999 kg. De càrrega útil ...................

35,34 €
55,54 €
166,60 €

F) Altres vehicles
Ciclomotors..................................................................
Motocicletes fins 125 cc ..........................................
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250cc ....
Motocicletes de més de 125 cc fins a 500cc ....
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000cc ..
Motocicletes de més de 1000 cc ..........................
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8,35 €
8,35 €
15,14 €
30,30 €
60,58 €
121,16 €

3. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes
serà el que es determini amb caràcter general per l'administració de l'Estat. En el seu defecte
hom s'estarà d'acord amb el que disposa el Codi de la Circulació pel que fa als diferents tipus
de vehicles i caldrà tenir en compte, a més, les regles següents:

a) S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de
persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i de vidres, l'alteració de les mides i de la
disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual
deriva. Les furgonetes tributaran com a turismes, d'acord amb la seva potència fiscal, salvant
els casos següents:

1. Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús.

2. Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, tributarà
com a camió.

b) Per a l'aplicació d'aquest impost, els motocarros tindran la consideració de motocicletes i,
per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada.

c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que ocasioni
la potència tractora i els remolcs i semiremolcs que arrossegui.

d) Pel que fa a remolcs i semiremolcs que, d'acord amb la seva capacitat, no estiguin obligats a
matriculació, es consideraran com a aptes per a la circulació des del moment que se n'hagi
expedit la certificació corresponent per part de la delegació d'indústria o, en tot cas, quan
estiguin realment en circulació.
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e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les tarifes
corresponents als tractors.

4. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les
regles per a l'aplicació de les tarifes.

5. Els vehicles catalogats com històrics o aquells que tenen una antiguitat mínima de 25 anys,
tindran una bonificació del 100 %, d’acord amb l’article 95.6.c) del RDL 2/2004, de 5 de març.

6. També tindran una bonificació del 50% de la quota, els vehicles elèctrics o híbrids, per la
seva incidència en el medi ambient, de conformitat amb l’article 95.6 a) i b) RDL 2/2004, de 5
de març. L’interessat haurà de fer la sol·licitud de bonificació en el moment de l’alta de l’Impost.

Capítol V
Gestió
Article 8è.

La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle.
Article 9è.

El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:

a) Rebuts tributaris.
b) Cartes de pagament.
Article 10è.
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1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que
alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran,
davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la
data de l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest
Ajuntament que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació
normal o complementària que s'escaigui i la realització de la mateixa. S'acompanyaran la
documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves
característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del
subjecte passiu.

2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat
anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant de la mateixa.
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l'oficina
gestora no comprovi que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes
reguladores de l'impost.

3. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la
data d'expedició del permís de circulació per part de la Prefectura de Trànsit, una declaració
ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet i la matrícula
assignada al vehicle.

4. L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà
notificada individualment als interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos
procedents.

5. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per
l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de domicili
que consti en el permís de circulació del vehicle o de reforma del mateix, que afecti la seva
classificació als efectes d'aquest impost.
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7. D’acord amb l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació
dels ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona, organisme en el qual l’Ajuntament
hi té delegada, d’entre altres la recaptació d’aquest impost, per motius d’eficàcia econòmica i
de cost en la gestió i recaptació, no s’emetran, ni es posaran al cobrament els documents
cobratoris dels que en resulti un import inferior a les 3,00 €
Article 11è.

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats per a la circulació, el pagament de les quotes
anuals de l'impost es realitzarà dins del període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot
anunciant-lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans
previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de cobrament en
període voluntari serà inferior a dos mesos.

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuren tots els vehicles subjectes a
l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o entitats
domiciliades en aquest terme municipal.

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils perquè
els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els
efectes de notificació a cadascun dels subjectes passius.

26

Article 12è. Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les
sancions que per aquelles corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa la Llei General
Tributària i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.

Capítol VI
Gestió per delegació

Article 13è.

Per acord de l’Ajuntament, l’organisme autònom de gestió d’ingressos locals, BASE de la
Diputació de Tarragona, té delegades les facultats de gestió, liquidació, inspecció, comprovació
i recaptació d'aquest impost, les normes contemplades en aquesta Ordenança Fiscal seran
aplicables a l'administració delegada.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 3

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

Article 1r. Fet imposable.

1. De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles, 15, 59 i 100 al 103 del RDL
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix l'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, el qual es regula per la present Ordenança Fiscal i la normativa general d'aplicació.

2. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència
d'obra o urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició
correspongui a aquest municipi.

3. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir
en:

a) Les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de noves plantes.

b) Les obres d'ampliació d'edificis i instal·lacions de tota classe existents.

c) Les de modificació o reforma que afectin a l'estructura dels edificis a instal·lacions de tota
classe existents.

d) Les de modificació de l'aspecte exterior dels edificis i instal·lacions de tota classe existents.
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e) Les obres que modifiquen la disposició interior del edificis qualsevol que sigui la seva
utilització.

f) Les obres que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional a les quals es refereix l'article 53
de la Llei 2/2002, de 14 de març.

g) Les obres d'instal·lació de serveis públics.

h) Les parcel·lacions urbanístiques.

i) Els moviments de terra, com són, desmonts, explanacions, excavacions i terraplenat, llevat
que els esmentats actes estiguin detallats i programats com obres a executar en un Projecte
d'Urbanització o d'Edificació aprovat o autoritzat.

j) La primera utilització o ocupació dels edificis i instal·lacions en general.

k) Les utilitzacions de caràcter provisional a les quals es refereix l'article 54 de la Llei 2/2002,
de 14 de març.

l) La utilització de la volada sobre les edificacions i instal·lacions de tota classe existents.

m) La modificació de la utilització dels edificis i instal·lacions de tota classe existents.

n) La demolició de les construccions, llevat els casos declarats de ruïna imminent.

o) Les instal·lacions soterrànies dedicades a l'aparcament, activitats industrials, mercantils o
professionals, serveis públics o qualsevol altra utilització a què es destini el subsòl.

p) La tala dels arbres integrats a la massa arbòria que estigui situada en terrenys pels quals
existeixin un pla d'ordenació aprovat.

29

q) La col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública.

r) I en general els altres actes que assenyalin els plans, normes o ordenances.

s) Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obres
urbanística.

Article 2n. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix la Llei General Tributària, que siguin propietaris de la
construcció, instal·lació u obra, siguin o no propietaris dels immobles sobre els que es realitzi
aquesta.
Als efectes prevists en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació u obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
2. En el suposat que la construcció, instal·lació u obra no sigui realitzada pel subjecte passiu
contribuent, tindrà la condició de subjectes passius substituts del mateix quins sol·licitin les
corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions u obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de l’obligació tributària satisfeta.
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Article 3r. Base imposable, quota i acreditament, liquidacions.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost d’execució material de la
construcció, la instal·lació o l'obra, exceptuant l’impost sobre el valor afegit (IVA), els honoraris
professionals i el benefici empresarial del contractista.
2. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major d’aquests
imports:
a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre
que aquest hagi estat visat pel Col·legi oficial corresponent.
b) El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals, segons
es tracti, els mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients que consten
a l’annex d’aquesta ordenança.

3. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

4. Els tipus de gravamen seran el següent:
4.1 Amb caràcter general, el 4 %.
4.2 Per les llicències que autoritzin projectes d'import inferior a 18.000 euros, així com
aquells projectes que consisteixin en rehabilitació d’habitatges o de façanes als nuclis antics, el
tipus serà el reduït del 2 %.
4.3 Les obres de conservació, reparació i manteniment que es realitzin en l’interior dels
habitatges, per un import inferior a 3000 €, restaran exempts del pagament de l’impost.
4.4 Aquelles obres, considerades menors, que no afectin estructures, que siguin de
reparació, adequació, instal·lació, col·locació, etc. d’un import inferior a 3.000 €, restaran
exemptes de pagament de l’impost.

5.- L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la Instal·lació o l'obra, encara
que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.
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6.- Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la gestió
del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si escau, la base
imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació definitiva
corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si escau, la quota que correspongui.
Article 4t. Bonificació de la quota

1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal, gaudiran d’una bonificació de la quota fins el 95 per cent.
2. La declaració d’especial interès o utilitat municipal i el percentatge de bonificació correspon
al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la
majoria simple dels seus membres, quan els subjectes passius compleixen els dos requisits
següents:

a) Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter cultural,
educatiu, assistencial, sanitari o històricartistic.

b) Que el subjecte passiu de l’impost si és persona jurídica, tingui la naturalesa d’entitat
sense ànim de lucre i es trobi inscrita al registre corresponent, i en el cas de persona
física, la construcció, instal·lació o obra no tingui relació amb cap activitat econòmica
del subjecte passiu.

3. S’entendrà activitats sense ànim de lucre les que reuneixin els següents requisits:

a)

Activitats no alienes a la finalitat pròpia de l’entitat.

b)

Activitats pròpies que no siguin mercantils.

c)

Entitats en les que els destinataris principals de les seves activitats no
siguin els seus associats o fundadors o els seus familiars.
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La instal·lació haurà d’ésser explotada i gestionada per l’entitat sense ànim de lucre que
compleixi els requisits abans esmentats.

4. En aquest sentit, els interessats, amb anterioritat a l’acreditament de l’impost, hauran de
presentar sol·licitud davant l’Ajuntament, complimentant l’imprès facilitat a l’efecte, adjuntant la
documentació següent:

a) Memòria del projecte tècnic de la construcció, instal·lació o obra a realitzar, a l’efecte
de conèixer el seu ús. En el cas de no existir projecte tècnic, s’acompanyarà una
declaració del subjecte passiu, junt amb la documentació que es consideri oportuna,
a l’efecte d’acreditar l’ús de la construcció, instal·lació o obra a realitzar.

b) Identificació fiscal del subjecte passiu, mitjançant fotocòpia del DNI, o NIF
acompanyant la documentació acreditativa del requisit detallat a l’apartat b) del punt
2 del present article.

5. Per a poder aplicar la bonificació, l’interessat haurà d’adjuntar a l’imprès d’autoliquidació de
l’impost, el document acreditatiu de la declaració d’interès o d’utilitat municipal.

6. Les obres de rehabilitació o arranjament de façanes, es declaren d’especial interès
municipal, i gaudiren d’una bonificació del 95%.

Aquesta bonificació es concedirà automàticament a l’interessat, en el moment de practicar-se
l’autoliquidació, no essent necessari demanar-la amb anterioritat a la sol·licitud de llicència
d’obres.”

7. Les obres de construcció que incorporin sistemes per l’aprofitament d’energia solar, per via
tèrmica o fotovoltaica, tindran una bonificació del 50% de l’Impost. L’aplicació d’aquesta
bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per la producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent. Tot això
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d’acord amb l’article 103.2.b) del RDL 2/2004, de 5 de març. La bonificació estarà subjecte a la
prèvia sol·licitud per part de l’interessat i a l’informe positiu dels STM de l’Ajuntament.

8. Les obres de rehabilitació d’edificis que tinguin una antiguitat superior a 25 anys i un
deteriorament evident, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals i, per acord plenari,
amb majoria simple dels seus membres, tindran una bonificació fins el 50% de l’impost i de la
taxa d’obres, a xifrar pel Plenari. Hi haurà d’haver petició prèvia dels interessats.
Article 5è. Gestió

1. Quan se sol·liciti la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la base
imposable es determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que
aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos així, la base imposable la
determinaran els tècnics municipals, d'acord amb el cost estimat del projecte.

2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del
seu cost d’execució material, l'Ajuntament mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix l'apartat
anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li
reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.

3. L'Ajuntament exigeix aquest impost en règim d'autoliquidació, de conformitat amb l'article
103.4 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Aquest impost podrà ser objecte de devolució a l'interessat en els següents terminis:

a) Quan no es concedeixi la llicència per causa no imputable al sol·licitant, es retornarà
íntegrament el total de la quantitat dipositada.

b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la devolució pujarà als percentatges següents :
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- El 90 per cent si desisteix abans de la concessió de la llicència.
- El 75 per cent si desisteix amb posterioritat a la concessió de la llicència, sempre dins del
període de vigència d'aquesta.
Article 6è. Declaració. Normes de gestió. Caducitat.

Declaració.

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran prèviament, la
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi Oficial
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament,
on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici i a més, justificant
acreditatiu d'haver satisfet els tributs corresponents, mitjançant l'autoliquidació d'aquest impost.

2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la formulació
d'un projecte subscrit per a un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost
de les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, del
nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les
característiques de l'obra o acte, les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte
caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si
escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
Normes de gestió.

4. La tramitació s'ajustarà amb caràcter general a l'establert al Decret 179/1995, de 13 de juny,
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i dels arts. 250, següents i concordants de la Llei
2/2002, de 14 de març d’Urbanisme.
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5. Les llicències d'obres tindran la validesa que se'ls assigni en la seva concessió, i a partir del
moment de la seva notificació. A petició de l'interessat i per causa justificada, es podrà
prorrogar la seva validesa, en els termes legals.

A les pròrrogues s'aplicaran els drets equivalents al 50% dels corresponents a la part del
projecte que resta per executar.
6. L'execució de les construccions, o obres queda subjecte a la vigilància, fiscalització i revisió
de l'Ajuntament, que l'exercirà a través dels seus tècnics i agents municipals.

7. Les liquidacions inicials tindran caràcter provisional fins que, una vegada finalitzades les
instal·lacions, s'hagi comprovat, per l'administració municipal, l'efectivament realitzat i el seu
import, requerint-se dels interessats, les corresponents certificacions i d'altres elements que es
considerin adients.

8. A la vista del resultat de la comprovació es practicarà la liquidació definitiva. També es
declararan definitives, en altre cas, quan haguessin transcorregut quatre anys a partir de la
liquidació dels drets.

9. Les persones interessades en l'obtenció de les exempcions i bonificacions, que per
qualsevol disposició legal les correspongui, ho instaran de l'Ajuntament, al temps de sol·licitar
la corresponent llicència, acreditant suficientment les circumstàncies que els donin dret a la
seva obtenció.

10. En tant no sigui notificat a l'interessat l'acord municipal sobre la concessió de la llicència, és
podrà renunciar expressament a aquesta, quedant llavors reduït l'impost al 10 per cent del que
li correspondria, d'haver-se concedit dita llicència.
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11. Finalitzada la tramitació d'un expedient de concessió de llicència, es comunicarà l'acord
municipal al peticionari, el qual hi podrà renunciar sol·licitant el reintegrament del 75 per cent
abonat, però sempre dintre del termini màxim de validesa de la llicència.

12. Les llicències i les cartes de pagament o fotocòpies d'unes i d'altres, restaran en el lloc de
les construccions, mentre durin aquestes, per poder ser exhibides a requeriment dels agents
de l'autoritat municipal, els quals, en cap cas, podran retirar-les.
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Caducitat de les llicències.

13. Les llicències caduquen, amb pèrdua de tot dret:

a) D'acord amb el que es disposa a la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme.

b) També es consideraran caducades les alineacions, exigint nova pràctica d'operacions, si no
es comença a edificar dins del termini de dos anys, comptats des de la data en què va ser
assenyalada l'alineació sobre el terreny.

c) Finalitzat el termini concedit en la concessió de la llicència.

La caducitat de les llicències no dóna dret al seu titular a obtenir cap devolució de l'import
ingressat.

Article 7è. Inspecció i recaptació

La liquidació i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General
Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al
seu desenvolupament.

Article 8è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
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Article 9è. Garantia de danys.

1. Quan la realització de l'obra sigui de caràcter major o menor, pugui ocasionar danys al
paviment de la vorera o en qualsevol altres serveis municipals d’infrastructura urbanística,
jardineria, etc. serà requisit previ a la concessió de la llicència, el dipòsit d'una fiança per a
respondre de dits danys.

2. La quantitat a dipositar la fixarà l'arquitecte municipal, tenint en compte:

- La superfície de la vorera o els serveis municipals que puguin resultar afectats, i
- Els preus de mercat en el moment de sol·licitar la llicència.
No obstant, i fins la fixació de la fiança general, com norma, l'import de la fiança serà de l'1%
de l'import de la base imposable, amb un mínim de 600 €.

Totes aquelles obres enclavades dins del Pla Parcial "Les Illes" i avinguda Ramon d'Olzina, per
raó de la seva magnitud, l'import de la fiança serà del 2% de l'import de la base imposable.
En el polígon "L'Alba", a més, hi haurà una fiança de compromís de construcció voreres, per un
import equivalent a 30€/m2 de vorera a construir.

3. A més, es podran aplicar fiances complementàries per a respondre de les infraccions
urbanístiques, execució d'obres d'urbanització, plans d'ordenació urbana, compromisos
d'urbanització simultània, per cobrir danys, davant de tercers, i en tots els casos que es cregui
convenient i per l'import del que s'hagi de garantir.

4. Finalitzada l'obra es procedirà a la devolució de la fiança, prèviament a l'informe favorable de
l'arquitecte municipal, o s'exigirà la diferència que eventualment pugui resultar en contra del
propietari de l'edificació pels desperfectes de tota índole que s'hagin ocasionat a les voreres o
qualsevol altre servei municipal, tals com jardineria, enllumenat, conducció d'aigua o
clavegueram, paviment, etc.
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5. Les fiances també s'aplicaran per a respondre de l'import de les infraccions urbanístiques
que se'n puguin derivar en cas de sancions o altres tributs municipals relacionats amb l'obra, la
seva ocupació o alta.
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST I TAXA SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I
OBRES, AIXÍ COM L’IMPOSISICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA
ACORDATS PER L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.

Taula de mòduls per la determinació de la base imposable:
TIPOLOGIA

MÒDUL

1. HOTELS:
1.1 Hotel 5*.......................................................................
1.2 Hotel 4 * o menys .......................................................

1.339 €/m2
1.218 €/m2

2. Clíniques, hospitals residències i altres

1.096 €/m2

3. HABITATGES:
3.1 Habitatge unifamiliar aïllat .......................................
3.2 Habitatge unifamiliar aparellat .................................
3.3 Habitatge plurifamiliar .............................................
4. Local Comercial..........................................................
5. Aparcament ................................................................
6. Nau industrial/magatzem ..........................................
7. Piscines.......................................................................
8. Tanques de finques ...................................................
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1.096 €/m2
974 €/m2
710 €/m2
507 €/m2
465 €/m2
355 €/m2
423 €/m2
150 €/ml

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.

41

Ordenança Fiscal núm.4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA

Capítol I
Fet imposable
Article 1r.

1. De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15, 59 i 104 al 110 del RDL
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, el qual es regula per la present Ordenança Fiscal i la normativa
general d'aplicació.

2. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys
de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del
domini, sobre els béns esmentats.

3. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
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Article 2n.

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, el susceptible
d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què
s'aprovi un Programa d'actuació urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o
que hagin posat vorades a les voreres i que comptin, a més, amb clavegueram,
subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els que
estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

Article 3r.

No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin
la consideració de rústics pel que fa a l’impost sobre béns immobles. Conseqüentment, està
subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració
d’urbans pel que fa a l’esmentat impost sobre béns immobles, independentment que estiguin o
no considerats com a tal en el seu cadastre o padró.

Als efectes d’aquest impost, estarà així mateix subjecte l’increment de valor que experimentin
els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a
efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, segons la Llei del Cadastre Immobiliari.

No es produirà la subjecció a l’impost en el supòsit de les aportacions de béns i drets realitzats
pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu
pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentencies en els
casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic
matrimonial.
Capítol II
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Exempcions

Article 4t.

Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència
de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
b) Les transmissions de béns que estiguin dins del perímetre delimitat com a conjunt històric i
artístic o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons la Llei 16/1985, de
25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o els titulars de drets
reals acreditin haver fet al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en
aquests immobles.

Es concedirà una bonificació del 40% de la quota de l’Impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i
adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants.

En el cas dels cònjuges o parelles de fet i en allò que fa únicament a l'immoble de la seva
residència habitual, durant els darrers 5 anys i que constin empadronats, la bonificació
concedida serà del 95%, d’acord amb l’article 108.4 del RDL 2/2004.
Article 5è.

També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició
de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) L'Estat, la comunitat autònoma de Catalunya, així com els Organismes autònoms de l’Estat
i les Entitats de Dret públic d’anàleg caràcter.
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b) El municipi de Vila-seca i les entitats locals que hi estan integrades, així com les seves
respectives Entitats de Dret públic d’anàleg caràcter als Organismes autònoms de l’Estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
d)

Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades
per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades.

e) Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en tractats o
convenis internacionals.
f)

Els titulars de concessions administratives revertibles quan als terrenys afectes a aquestes.

g) La Creu Roja Espanyola.

Capítol III
Subjectes Passius

Article 6è.

1. Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol lucratiu, el qui adquireix el terreny o el qui en favor del qual es
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol onerós, el qui transmet el terreny o la persona que constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els casos a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, es considera subjecte passiu
substitut del contribuent la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix la Llei General
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Tributària, que adquireixi el terreny a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret del qual
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
Capítol IV
Base imposable

Article 7è.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real dels terrenys de
naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg d'un
període màxim de vint anys.

2. Per determinar l'import de l'increment real a que es refereix l'apartat anterior, hom aplicarà
sobre el valor dels terrenys en el moment de l'acreditament el percentatge que correspongui en
funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat aquest increment.

Sobre l'increment del valor resultant del càlcul no es practicarà cap disminució, ni per
contribucions especials, ni per millores permanents, ni per correccions monetàries, ni per cap
altre concepte.

3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d'anys
expressat en l'apartat 2 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:
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a) Pels increments de valor generats en un període de temps
comprès entre un i cinc anys .............................................................. 3,7 %
b) Pels increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys .................................................................................. 3,5 %
c) Pels increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys............................................................................... 3,2 %
d) Pels increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys....................................................................................

3%

Article 8è.

A l'efecte de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, hom
prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del
terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de
gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense
tenir en consideració les fraccions d'any.

En cap cas el període de generació de l'impost podrà ser inferior a un any.

Article 9è.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al
temps d'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de
l'impost sobre béns immobles.

No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no
reflecteixi les modificacions del pla urbanístic aprovades posteriorment, es pot liquidar
provisionalment aquest impost d’acord amb aquell valor. En aquests casos, en la liquidació
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definitiva s’ha d’aplicar el valor dels terrenys obtingut d’acord amb el que assenyalen els
apartats 2 i 3 de l’article 107 del RDL 2/2004, de 5 de març referit al moment de la meritació.

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de
l’impost, no tingui determinat un valor cadastral en aquest moment, l’Ajuntament pot practicar
la liquidació quan el valor cadastral esmentat sigui determinat.
Article 10è.

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en
l'article anterior que representi, respecte aquest, el valor dels drets esmentats, calculat segons
les regles següents:

A) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal el seu valor equivaldrà a un 2 per cent
del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent
d'aquest valor cadastral.

B) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys,
serà equivalent el 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un
1 per cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor
cadastral esmentat.

C) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a
trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecte a
condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny
usufructuat.
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D) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les
lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta
transmissió.

E) Quan es transmeti el dret de nuda propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el
valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.

F) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 per cent del valor
cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a
la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

G) En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del
domini, diferents dels que estan enumerats amb les lletres A), B), C), D) i F) d'aquest article i
en el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest impost:

- El capital, preu o valor pactat quan es constitueixin si era igual o major que el resultat de la
capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.
- Aquest darrer, si aquell fos menor.

H) Sempre que de la transmissió l'impost resultant fos d'un import inferior a 9 €, no es
devengarà l'impost per raons d'economia administrativa.

Article 11è.

En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny
o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de
superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que
representi, en relació al mateix, el mòdul de proporcionalment fixat en l'escriptura de
transmissió o, si de cas hi manca, el que en resulti d'establir la proporció entre la superfície o el
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volum de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el
volum edificats una vegada que aquelles s'han construït.
Article 12è.

En els supòsits d'expropiació forçosa el quadre de percentatges anuals de l’art. 7 s’ha d’aplicar
sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, tret que el valor cadastral fos
inferior, cas en què ha de prevaler aquest últim sobre el preu just.

Capítol V
Deute tributari
Secció Primera
Quota tributària
Article 13è.

La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 30 per
cent.

Secció segona.
Exempció per fusió d'empreses.

Article 14è.

1. No s'acreditarà l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb
ocasió de les transmissions de terrenys d'aquesta naturalesa derivades de les operacions de
fusió, escissió, aportació no dinerada de branques d'activitat i bescanvi de valors, tant per les
entitats residents a Espanya, com quan intervinguin en elles entitats residents a diferents
països, sempre que resulti aplicable a les mateixes el règim tributari establert en els articles 1
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al 16 de la Llei 29/1991, de 16 de desembre, d'adequació de determinats conceptes impositius
a les Directives i Reglaments de les Comunitats Europees.

2. Per considerar que no s'ha produït l'acreditació de l'Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, s'haurà d'acreditar haver-se comunicat al Ministeri d'Economia i
Hisenda, amb caràcter previ, la realització de les operacions a les quals es refereix l'article 1r
de la Llei 29/1991.

3. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la
transmissió derivada de les operacions previstes en l'apartat 1r.

Capítol VI
Acreditament

Article 15è.

1. L'impost s'acredita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa
de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió o
constitució:
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a) En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti
de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 16è.

1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la
nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del
terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu
tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte, no li hagués
produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la
resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1295 del
Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la
resolució es declarava per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost no hi
haurà lloc per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal
mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.

3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no
es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir que
l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució
oportuna, segons la regla de l'apartat 1 anterior.
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Capítol VII
Gestió de l'impost
Secció Primera.
Obligacions materials i formals.

Article 17è.

1. Els subjectes passius de l'impost venen obligats a presentar davant l’Ajuntament el model de
declaració-autoliquidació establert per l’Ajuntament, que haurà de ser presentada en els
següents terminis, a comptar des de la data en que es produeixi l’acreditament de l’impost:

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un
any a sol·licitud del subjecte passiu.

2. El sistema d'autoliquidació que s'estableix no anul·la la possibilitat de l'Ajuntament de
practicar la liquidació ordinària en els termes establerts a la llei.

3. No pot exigir-se l’impost en règim d’autoliquidació quan es tracti del supòsit a què es
refereix: “quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi les
modificacions del pla urbanístic aprovades anteriorment, es pot liquidar provisionalment aquest
impost d’acord amb aquell valor. En aquest casos, en la liquidació definitiva s’ha d’aplicar el
valor del terreny obtingut d’acord amb el que s’estableix a la Llei del Cadastre Immobiliari.

4. Les quotes resultants hauran d’ingressar-se a la Tresoreria municipal dins els terminis
establerts a la llei.

Article 18è.
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1. A la declaració s'hi acompanyarà inexcusablement la còpia autèntica del document notarial,
judicial o administratiu en que consti l'acte originador del tribut i una còpia del mateix. Quan es
tracti de documents privats, aquests es presentaran per duplicat (original i còpia), juntament
amb l'imprès de declaració.

2. Tanmateix s'hi acompanyaran tots aquells documents justificatius, en el seu cas, de les
exempcions i no subjeccions a l'impost i de les bonificacions de la quota que el subjecte passiu
reclami com a beneficiari.

Article 19è.

El presentador de la declaració tindrà, pel sol fet de la presentació, el caràcter de mandatari del
subjecte passiu de l'impost i totes les notificacions que se li facin en relació amb els documents
que hagi presentat, ja sigui el que afecta a les diligències que subscriguin així com de les
liquidacions definitives que es practiquin, tindran el mateix valor i produiran iguals efectes que
si s'haguessin entès amb els mateixos interessats.
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Secció segona.
Liquidacions definitives.

Article 20è.

1. L'administració municipal podrà requerir les persones interessades per a que aportin, en el
termini de trenta dies hàbils, prorrogables per altres quinze dies més, si així ho demana
l'interessat, altres documents que s'estimin necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva
de l'impost, incorrent, els que no atenguin els requeriments formulats dins dels expressats
terminis, en les infraccions tributàries previstes a l'article 26 de la present Ordenança, sempre i
quan aquests documents fossin necessaris per a comprovar la declaració autoliquidada i
establir la liquidació definitiva. Si aquests documents només constitueixen el mitjà per a provar
circumstàncies al·legades per l'interessat en benefici exclusiu propi, l'incompliment del
requeriment es considerarà com a desestimant en el seu dret al tràmit corresponent practicantse la liquidació definitiva sense fer cas de les circumstàncies no justificades.

2. El Departament gestor de l'impost practicarà l'examen, la rectificació i la liquidació o
liquidacions complementàries que procedeixin de les autoliquidacions presentades, basant-se
en la documentació obrant en els respectius expedients i considerant les normes legals
d'aplicació.
Article 21è.

De les liquidacions complementàries procedents i, en tot cas, del resultat que es desprengui de
la comprovació de les autoliquidacions presentades i de la corresponent documentació, se'n
donarà compte a l'òrgan municipal competent per a l'adopció de la pertinent resolució.
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Secció Tercera.
Obligacions dels altres interessats.

Article 22è.

1. Seran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable, en els
mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es produeixin per negoci jurídic entre vius, serà
el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol onerós, serà l'adquirent o la persona a favor de qui es constitueixi o
transmeti el dret real.

2. L'incompliment de l'obligació esmentada en el número anterior es considerarà infracció
tributària simple, amb les sancions que preveu la Llei General Tributària.

Article 23è.

Els notaris també resten obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la primera quinzena de cada
trimestre, la relació o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats per ells durant el
trimestre anterior, en el qual es continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de
manifest la realització del fet imposable de l'impost, exceptuant els actes d'última voluntat. Així
mateix, seran obligats a trametre, en el mateix termini, la relació dels documents privats
comprensius dels esmentats fets, actes o negocis jurídics que els hi siguin presentats per a
coneixement o legitimació de firmes. El que es disposa en aquest article s'entén sense
perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei General Tributària.
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Article 24è.

Conforme l'establert a l'article 254 de la Llei Hipotecària, no es podrà inscriure en el Registre
de la Propietat cap acte o contracte subjecte a l'impost de que es tracta, sense que s'acrediti el
seu pagament.
Secció segona.
Inspecció i Recaptació.

Article 25è.

La Inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
General Tributària, en les altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.

Secció Tercera.
Infraccions i Sancions.

Article 26è.
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
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Secció quarta
Gestió per delegació
Article 27è.

Es faculta a la Junta de Govern Local, per acordar la delegació en la Diputació de Tarragona
de les facultats de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació d'aquest impost i si
aquesta delegació és acceptada, les normes contemplades en aquesta Ordenança Fiscal
seran aplicables a l'administració delegada.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 7

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Capítol I
Fet Imposable

Article 1r.

1. De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 28 al 37 del RDL 2/2004,
de 5 de març, aquest Ajuntament estableix les Contribucions Especials i la seva Ordenança
reguladora, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentat RDL
2/2004.

2. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest Ajuntament.

3. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que les unes o les altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.
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Article 2n.

1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:

a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les
finalitats que hom li ha atribuït.

b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i
aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit.

c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d'aquest municipi.

2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:

a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest
municipi en fos l'únic titular.

b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.

c) Associacions de contribuents.

3.Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i producte de la seva
recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra de l'establiment o ampliació
del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.
Article 3r.
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El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable,
establertes a l'article 1r d'aquesta ordenança general:

a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.

b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de
xarxes de clavegueres i desguassos d'aigües residuals.

c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.

d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i
pavimentades i per la modificació de les rasants.

e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques
urbanes.

f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.

g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.

h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües
per al proveïment.

i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.

j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.

61

k) Per la realització d'obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes, avingudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.

l) Per la construcció de galeries soterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.

m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevol altra obra o serveis municipals.

n) Per la plantació d'arbrat en carrers i places, així com per la construcció i ampliació de parcs i
jardins que siguin d’interès per a un determinat barri, zona o sector.

Capitol II
Exempcions i Bonificacions

Article 4t.

1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els
que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat
anterior, així ho faran constar davant el municipi, mencionat expressament el precepte en el
que considerin que hi ha el seu dret emparat.

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes
que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions no
es podran distribuir entre els altres subjectes passius.
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Capítol III
Subjectes Passius

Article 5è.

1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei general tributària
que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació
dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.

2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades
especialment:

a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.

b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.

c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis,
a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la
seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.

d) En les contribucions especials per construcció de galeries soterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d'utilitzar.

3. Les persones especialment beneficiades constituiran l'àmbit d’afectació de l'expedient i dins
d'aquest es podran establir diferents nivells d'impacte fiscal segons el grau d'afectació que
sobre cada grup o nivell l'obra o el servei generi. En especial es podrà efectuar aquesta
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graduació en funció de la proximitat o llunyania de l'obra o bé la natura residencial o comercial
de l'aprofitament per part del subjecte passiu.

Article 6è.

1. Sense perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta
ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o
serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.

2.

En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de

propietaris facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de
participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així,
hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual se
n'ocuparà la mateixa comunitat.
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Capítol IV
Base imposable

Article 7è.

1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per
cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis.

2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.

b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis.

c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el
d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.

d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal.lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que
s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.

e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin d’apel·lar el
crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el
cas del seu fraccionament general.
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3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost
real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les
quotes corresponents.

4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n., 1.c) d'aquesta ordenança, o
de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat
2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en
funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres
administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el
límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la
quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que
l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom
exceptua el cas que la persona entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de
subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de
l'article 9è. d'aquesta ordenança general.

Article 8è.

La corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra
que hagi suportat i que constitueix, en cada cas concret, la base imposable de la contribució
especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article
anterior.
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Capítol V
Quota Tributària

Article 9è.

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles
següents:

a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment,
els metres lineals de la façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el
valor cadastral als efectes de l'impost sobre Béns Immobles.

b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre
les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la
quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que
aquest ha recaptat, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització
total.

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r. m) d'aquesta ordenança general, l'import
total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara que
no les utilitzin immediatament.

2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import
d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament a compensar la quota de la persona o
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entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de
subjectes passius.

Article 10è.

1. En tota mena d'obres quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams
o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als
efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals
hom no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada
contribuent.

2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques a la via pública no només les
que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les que estan
construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que
delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana
es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les
circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais
lliures.

3. Quan el trovament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba,
es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que sumaran a les longituds de les
façanes immediates.
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Capítol VI
Acreditament

Article 11è.

1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per
a cada un dels subjectes passius dels que s'hagin realitzat les que corresponen a cada tram o
fracció de l'obra.

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà
exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han realitzat les obres per a les quals hom va
exigir la bestreta corresponent.

3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes
de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5è.
d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a
subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués
pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan
la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi
notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el
període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà
obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió i, si no ho feia, l'administració
esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en
l'expedient mencionat.
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4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del
servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament
a compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació
definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de
l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.

5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent.

Capítol VII
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació.

Article 12è.

1.- La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei general tributària, en
les altres lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.

2.- Es faculta a la Junta de Govern Local, per acordar la delegació en la Diputació de
Tarragona de les facultats de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació d'aquest
tribut, i si aquesta delegació és acceptada, les normes contemplades en aquesta Ordenança
Fiscal seran aplicables a l'administració delegada.
Article 13è.
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1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc
anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, paga i senyal, aval bancari o una altra
garantia suficient que satisfaci la corporació.

2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspongui.

3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.

4.

El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o

fraccionament, mitjançant l’ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.

5. D'acord amb les condicions sòcioeconomiques de la zona en la que es realitzin les obres, la
seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat, amb caràcter general per a
tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar
els pagaments que considerin oportuns.
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Capítol VIII
Imposició i ordenació

Article 14è.

1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part de l'Ajuntament
de l'acord d'imposició en cada cas concret.

2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi
de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin
aprovat les seves ordenacions concretes.

3. L'acord d'ordenació serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previ de
les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de
repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en les altres qüestions a la present
ordenança de contribucions especials.

4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de
determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte, per edictes. Els
interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre
la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer
les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.
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Article 15è.

1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o
l'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials,
s'observaran les regles següents:

a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets
d'imposició i ordenació.

b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de la
contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.

2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat
d'actuació quedarà sense efecte i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que
s'escaiguin.
Capítol IX
Col·laboració ciutadana

Article 16è.

1.

Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació

administrativa de contribuents, i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi
d'adoptar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que
els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.

2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació de
servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions administratives de
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contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d’ordenació de les contribucions
especials.

Article 17è.

Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix
l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que
representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.

Capítol X
Infraccions i Sancions

Article 18è.

1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.

2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 8

TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r.
Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20 i 57 de
l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n.
Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu
de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients
de què entengui l'administració o les autoritats municipals.

2.

A aquest efecte, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació

administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals
no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
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expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions
municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització
d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de bens
del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest
Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 3r.
Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin, o en l'interès de les quals redundi la
tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t.
Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix 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 la Llei General Tributària.
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Article 5è.
Exempcions subjectives.

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin les circumstàncies que marca la
llei.

Article 6è.
Quota tributària.

1.

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyala segons la

naturalesa dels documents o expedients que s'han tramitat, d'acord amb la tarifa que conté
l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i
la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

Article 7è.
Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
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Epígraf 1r. Certificacions:

De secretaria, Intervenció o tresoreria:
Cada certificat de circumstància, fet o document
que exigeixi la pràctica d'informació testifical .......................... 30 €

Epígraf 2. Còpies de documents o notes de dades:

D'Hisenda:

Quan una transmissió de domini total o parcial o en les que ho sigui en concepte de
multipropietat i aquesta representi una ava part, i les liquidacions de l'impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana fossin d'un import inferior als 9 €, no es devengarà
l'impost per raons d'economia administrativa.

Epígraf 3r. Expedients administratius:

En general:
1. Fotocòpies de projectes o plans que se sol·licitin,
cada full o m2 de full.....................................................................

6€

2. Fotocòpies de documents d'expedients, Ordenances
Fiscals, pressupost, etc. Cada full o cara ................................0,15 €
- cada autentificació de fotocòpies, a més a més...............0,30 €
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- còpies ordinador PIJ .....................................................................0,15 €

3. Per la intervenció de la publicitat repartida a ma, mitjançant empreses especialitzades en el
repartiment de propaganda:

3.1 Publicitat de tamany inferior a DIN A4, i que s’autoritzi el seu repartiment, la taxa serà de 30
€ per cada 2.500 exemplars o fracció.

3.2 Publicitat de tamany igual a DIN A4, amb un sol full, i que s’autoritzi el seu repartiment, la
taxa serà de 60 € per cada 2.500 exemplars o fracció.

3.3 Publicitat que superi un full per exemplar, i que s’autoritzi el seu repartiment, la taxa serà de
150 €, per cada 3.000 exemplars o fracció.

3.4 Per la publicitat d’empreses, establiments, comerços, etc. ubicats en el municipi, hi haurà
una bonificació del 50% sobre aquestes tarifes de l’apartat 3.

3.5 Pot concertar-se amb empreses distribuïdores la tarifa anual a satisfer d'acord amb una
estimació del nombre de cartells de ma a distribuir.

És necessària l'autorització prèvia pel repartiment de qualsevol tipus de propaganda.

Es dipositarà, prèviament, una fiança per a garantir l'estricte compliment de les condicions del
repartiment i les possibles despeses de neteja en cas d'embrutar la via pública amb fulls
publicitaris. Aquesta fiança serà, com a mínim de 600 €.

3.6 En el supòsit que aquesta publicitat sigui única i exclusivament d'un petit comerç del
municipi i en el repartiment no intervé cap empresa especialitzada, és a dir, que es fa pel propi
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personal de l'establiment, estaran exempts dels drets i del dipòsit de la fiança, no obstant és
necessària la corresponent llicència municipal.
Epígraf 4t. Serveis

Quan per precepte exprés a petició de part, o s'hagi de produir a l'expedient en tràmit informe
tècnic, s'aplicaran les següents tarifes:

1. D'enginyer o arquitecte................................................. 175 €
2. D'arquitecte tècnic o enginyer tècnic ............................ 150 €
3. De lletrat ....................................................................... 175 €
4. D'economista o professor mercantil.............................. 175 €
5. Servei d’Internet (PIJ) .................................................. 1€/hora
(La primera mitja hora és gratuïta)

Epígraf 5è. llicències:

1. Llicències per traspàs d'activitat, obra, etc....................
2. Per l’entrega d’una placa de gual .................................

197 €
30 €

Epígraf 6è. Varis

Els documents no compresos als anteriors epígrafs, s'assimilaran al més anàleg dels
relacionats anteriorment, i cas que no puguin establir-se per assimilació, es reintegraran amb
un segell de:

Cada 5 fulls o fracció ........................................................
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5€

Epígraf 7è. senyalització, informació

Per la instal·lació de panels informatius de les obres municipals en execució, promogudes per
l'Ajuntament, en concepte de despeses de senyalització, informació vial o també per la
vigilància especial per part de la Policia Local, etc. s'aplicarà una tarifa d'acord amb l'import
d'execució del projecte segons el següent escalat:

A partir de 18.000 € a 30.000 € ........................
180 €
De 30.000 € a 90.150 € .....................................
360 €
De 90.150 € a 150.253 € ...................................
540 €
Fins a 240.400 €...............................................
720 €
" a 300.500 € ..............................................
900 €
" a 601.000 € .............................................. 1.080 €
Més de 601.000 €.............................................. 1.440 €

Article 8è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.

2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta
s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
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Article 9è. Declaració i ingrés.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 9

TAXA PER LA UTILITZACIO DE L'ESCUT DEL MUNICIPI

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la utilització de l'escut del municipi, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat DRL
2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per a utilitzar l'escut del municipi en
plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i
d'altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels interessats.

2.

No estarà subjecte a aquesta taxa la utilització de l'escut del municipi que aquest

Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori.
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Article 3r. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributària, titulars de l'autorització per a l'ús de l'escut del municipi.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix 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 la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que
explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.

Article 6è. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible per la
concessió i la successió en la titularitat, de l'autorització i per la utilització de l'escut d'acord
amb la tarifa següent:
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a) Per la concessió de l'autorització...................
b) Per la utilització de l'escut cada any ..............

250 €
100 €

Article 7è. Acreditament.

1. En els casos als quals es refereix la lletra A) de l'article anterior, la taxa s'acredita i neix
l'obligació de contribuir des de que aquest Ajuntament autoritzi l'ús de l'escut del municipi.

2. La quota anual per la utilització de l'escut s'acredita inicialment el mateix dia a partir del qual
s'entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada any.

Article 8è. Gestió.

1. L'autorització per utilitzar l'escut del municipi s'atorgarà a instància de part i, una vegada
concedida, s'entendrà tàcitament prorrogada mentre el seu titular no hi renunciï expressament.

2.

La concessió de l'autorització de l'ús de l'escut del municipi s'entendrà atorgada a la

persona o l'entitat que l'hagi sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin hauran d'obtenir
novament l'autorització i pagar les quotes corresponents per aquesta taxa.

Article 9è. Ingrés de la taxa

1.

Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització el pagament de la quota

s'efectuarà mitjançant liquidació prèvia per a ingrés directe que inclourà la que assenyala
l'article 6è.A) i la quota anual de l'exercici en el que es realitza la concessió o successió
referida (article 6è.B), i que es notificarà degudament perquè hom procedeixi al seu ingrés en
els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
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Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança fiscal núm. 10

TAXA PER LA LLICENCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE
LLOGUER

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20 i 57 de
l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer i què fa referència el
Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen a continuació:

a) Concessió i expedició de llicències.

b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord
amb la legislació vigent.

c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de
tipus voluntari o per imposició legal.
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Article 3r. Subjecte passiu

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix la Llei General Tributària, següents:

1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.

2. El titular de la llicència, el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.

Article 4t. Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

Article 5è. Base imposable i quota tributària

1. Constituirà la base imposable cadascuna de les autoritzacions que es concedeixin o cada
revisió anual que s’efectuï.
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2. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa
del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:

1. Per la sol·licitud de la llicència d'auto-taxi.... 850 €
2. Traspàs de llicència d'auto-taxi...................... 340 €

Article 6è. Exempcions i bonificacions

No es reconeixerà cap benefici fiscal que no sigui establert per la Llei de règim local o
qualsevol altra norma amb rang de llei.

Article 7è. Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen en les lletres a),
b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.

Article 8è. Declaració en ingrés

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es
realitzaran a instància de part.

1. El pagament es realitzarà en règim d’autoliquidació.
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Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària, i demés disposicions
legals que són d'aplicació.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 11

TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s'atenen al que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que
tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix els articles 179 i
següents de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme i que s'hagin de realitzar en el terme
municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en les
esmentades disposicions i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi.

2. El fet imposable és, en tots els casos, la prestació dels serveis i de l’activitat municipal
realitzada, tan tècnica com administrativa, encara que aquesta finalitzés en un acte denegatori
de la llicència sol·licitada.

3. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de conservació i reparació que es realitzin en
l'interior dels habitatges, o les façanes.
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Article 3r. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei general Tributària, que siguin propietaris o posseïdors de les construccions,
instal·lacions o obres, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es materialitzin
aquelles, segons l’article 101 de la RDL 2/2004.

2. En tot cas tindran la condició de subjectes passius aquells que estan anomenats a l’article
101 del RDL 2/2004.
Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix 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 la Llei General Tributària.

3. I en tot cas, ho seran els anomenats a l’article 101 del RDL 2/2004.
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Article 5è. Base imposable, liquidacions provisional i definitiva.

Constitueix la base imposable de la taxa:

a) El cost real i efectiu de l'obra civil exceptuant l’IVA, quan siguin moviments de terra,
demolició de construccions, obres de nova planta i modificació d'estructures o aspecte exterior
de les edificacions existents.

b) El cost real i efectiu, exceptuant l’IVA, de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la
primera utilització dels edificis i de la modificació del seu ús.

c) El valor que tinguin determinats els terrenys a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles,
quan es tracti de parcel.lacions i reparcel.lacions urbanes, tramitació i resolució de Plans
parcials i especials, projectes de compensació, exceptuant l’IVA.

d) Altres serveis urbanístics que es puguin sol·licitar, com demarcació d'alineacions i rasants,
llicència d'urbanitzacions, obertura de passatges, etc.

e) Tot l’anterior, d’acord amb l’article 24 del RDL 2/2004.

f) Liquidacions provisional i definitiva.
1. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major
d’aquests imports:
a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats,
sempre que hagi estat visat pel Col·legi corresponent
b) El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals,
segons es tracti, els mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels
coeficients que consten a l’annex d’aquesta ordenança.
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2. Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la
gestió del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si escau,
la base imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la
liquidació definitiva corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si escau,
la quota que correspongui.

Article 6è. Quota tributària

TARIFES
I. Obres en general:

El tipus de gravàmen general serà de l'1%

II. Diferents instal·lacions:

1. Instal·lació grua en la construcció de vivendes, segons el nombre a construir de les
mateixes:

Fins a 5 vivendes o pisos i baixos ............................
Fins a 10 vivendes o pisos i baixos ..........................
Fins a 20 vivendes o pisos i baixos ..........................
Més de 20 vivendes o pisos i baixos ........................
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350 €
500 €
650 €
950 €

III. Taxa per serveis urbanístics.

1. Per a determinar, ja sigui sobre un plànol o sobre el terreny alineacions i rasants oficials:

Tarifa: 90 € per cada 10 ml. o fracció de façana a la via pública del solar objecte de l'alineació.

2. Llicències per a urbanitzacions, obertures de passatges de servei o façana i d'aprovació de
plans parcials ó especials, d'ordenació urbana i projectes de compensació.

Tarifa: 1 per cent sobre la valoració oficial de terrenys objecte de la parcel.lació, reparcel.lació,
canvi de volum, pla parcial o especial, d’ordenació urbana, projectes de compensació, etc.

La valoració oficial serà la dels valors vigents de l'impost sobre béns immobles, és a dir, el
valor cadastral que tinguin assignats.

3.

Les llicències d'autorització de primera ocupació de qualsevol edifici, s'abonaran en

concepte de drets municipals el 0'5% de l’import del cost real i efectiu de les obres.
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4. Cèdula o certificat d'informació urbanística:
Tarifa: 70€

IV. Procediment:

L'Ajuntament exigeix aquesta taxa en règim d'autoliquidació, de conformitat amb l'article 27.1
del RDL 2/2004. Aquestes taxes podran ser objecte de devolució a l'interessat en els següents
terminis:

a) Quan no es concedeix la llicència per causa no imputable al sol·licitant, es retornarà
íntegrament el total de la quantitat dipositada.

b) Quan l'interessat desisteix d'aquestes, la devolució pujarà als percentatges següents:

- El 50 per cent si desisteix abans de l'informe dels STM.

- No es retornarà cap quantitat si desisteix amb posterioritat a l’informe dels STM.

c) No es retornarà cap quantitat, sí al final de la tramitació de la petició de llicència, aquesta es
denega, s’arxiva la petició o es realitza menys obra de la sol·licitada inicialment, ja que la taxa
se satisfà per l’activitat municipal desenvolupada per l’Ajuntament, tan tècnica com
administrativa.
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Article 7è. Exempcions.

Estaran exempts del pagament d'aquesta exacció, però no de l'obligació de sol·licitar l'oportuna
llicència:

a) Les construccions o obres que realitzin directament qualsevol entitat a les que legalment
s'hagin atorgat exempcions de caràcter subjectiu.

b) Les construccions o obres que, en atenció als fins a que es destinin, tinguin reconegudes
legalment exempcions de caràcter objectiu.

c) Les obres de conservació interior d'edificis que no afectin a la seva estructura, ni buits, murs
forjats, distribució, etc.

d) La substitució de fulles de buits sense alterar els investiments ni precisar treballs de mestre
de cases.

e) El moviment de terres a l'interior de solars, que no afectin a vies públiques, ni hagin de
precisar murs de contenció o suposi un buit de soterrani o d’obertura de fonaments.

f) La construcció de tanques o tancaments a la zona rural, que no confrontin amb vies i camins
públics.

g) Les llicències d'obres a les quals el pressupost total de l'obra no superi 6.010 €

h) Les llicències d’obres consistents en rehabilitació o arranjament de façanes, i de terrats o
teulades.

i) I aquells que així ho mani la llei.
Article 8è. Bonificacions.
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S'aplicarà la bonificació que correspongui a les llicències que, amb caràcter objectiu o
subjectiu, la tinguin legalment reconeguda.

Les obres de rehabilitació d’edificis que tinguin una antiguitat superior a 25 anys i un
deteriorament evident, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals, i per acord plenari,
amb majoria simple dels seus membres, tindran una bonificació fins el 50% de l’Impost i de la
taxa d’obres, a xifrar pel plenari. Hi ha d’haver petició prèvia dels interessats.

Article 9è. Acreditament.

1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la
data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu
la formulava expressament.

2. Quan les obres s'hagin iniciat o dut a terme sense haver obtingut la llicència corresponent,
la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra
en qüestió es autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que
pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no
fossin autoritzables.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir no l'afectaran de cap manera la denegació de
la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte passiu, ni
la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.

4. No obstant l’anterior, la taxa es devenga d’acord amb l’article 26 del RDL 2/2004.
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Article 10è. Declaració.

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran prèviament, la
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament,
on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici i a més justificant
acreditatiu d'haver satisfet els tributs corresponents, mitjançant l'autoliquidació d'aquesta taxa.

2. Quan la llicència de la qual es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi formulació
d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de
les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, del
nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les
característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifica o s'amplia el projecte, caldrà
notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau,
plànols i memòries de la modificació o ampliació.

Article 11è. Liquidació, ingrés i normes de gestió.

I. Liquidació i ingrés.

1. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article 5è.:

a) Amb anterioritat a la petició de la llicència urbanística, s'efectuarà l'autoliquidació sobre la
base que ha declarat el sol·licitant i s'ingressarà la quantitat resultant.

b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres
s'hagin acabat, i la superfície dels cartells declarada pel sol·licitant i, a la vista del resultat
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d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s'escaigui, deduint, si és
procedent, el que es va ingressar en l'autoliquidació.

2. En el cas de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions, la liquidació que en
realitzi, una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable que li correspongui, tindrà
caràcter definitiu llevat el valor que es determina en l'Impost sobre Béns Immobles no tingui
aquest caràcter.

II. Normes de Gestió.

1. L'exacció es considerarà abonada quan neixi l'obligació de contribuir segons allò establert
en l'art. 2, núm. 1 d'aquesta ordenança.

2. La tramitació s'ajustarà amb caràcter general a l'establert en el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i a la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.

3. Les llicències d'obres tindran la validesa que se'ls assigni en la seva concessió, i a partir del
moment de la seva notificació. A petició de l'interessat i per causa justificada, es podrà
prorrogar la seva validesa, en els termes legals.

A les pròrrogues s'aplicaran les taxes equivalents al 50% de les corresponents a la part del
projecte que resta per executar.

4. L'execució de les construccions, o obres queda subjecte a la vigilància, fiscalització i revisió
de l'Ajuntament, que l'exercirà a través dels seus tècnics i agents municipals.

5. Les autoliquidacions inicials tindran caràcter provisional fins que, una vegada finalitzades
les obres, instal.lacions, s'hagi comprovat, per l'administració municipal, l'efectivament realitzat
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i el seu import, requerint-se dels interessats, les corresponents certificacions i d'altres elements
que es considerin adients.

6. A la vista del resultat de la comprovació es practicarà la liquidació definitiva. També es
declararan definitives, en altre cas, quan haguessin transcorregut quatre anys a partir de la
liquidació dels drets.

7.

Les persones interessades en l'obtenció de les exempcions i bonificacions, que per

qualsevol disposició legal les correspongui, ho instaran de l'Ajuntament, al temps de sol·licitar
la corresponent llicència, acreditant suficientment les circumstàncies que els donin dret a la
seva obtenció.

8. En tant no sigui notificat a l'interessat l'acord municipal sobre la concessió de la llicència, es
podrà renunciar expressament a aquesta, quedant llavors reduïda la taxa al 50 per cent del
que li correspondria, d'haver-se concedit dita llicència, si el desestiment és abans de l'informe
dels STM.

9. Finalitzada la tramitació d'un expedient de concessió de llicència, es comunicarà l'acord
municipal al peticionari.

10. Les llicències i les cartes de pagament o fotocòpies d'unes i d'altres, restaran en el lloc de
les construccions, mentre durin aquestes, per a poder ser exhibides a requeriment dels agents
de l'autoritat municipal, els quals, en cap cas, podran retirar-les.

11. Es consideraran obres menors les següents:

Obres lleugeres de rejoveniment sobre edificacions existents: pintura de façanes o interiors,
arrebossaments, neteges en general, reposició de grafiats, canvis de pavimentació, alicatats,
col·locació de tendals sobre façanes, canvi de fusteria i instal.lacions existents, col·locació de
rètols, reparació de cobertes, terrasses, construcció de tanques, tancaments, separacions,
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nous paviments, obres de distribució, instal·lació de nova factura, col·locació de tendals rígids o
no recolzats sobre el sòl, construcció de basses, casetes o arquilles de pous, obertures de
buits en paraments no estructurals, i anàlogues.

12. Llicències d'urgència.

En el supòsit d'haver de tenir que realitzar obres d'urgència per perill imminent de ruïna total o
parcial d'immobles i en aquells casos en què per avaries dels serveis públics de les vies
urbanes no es pugui seguir la tramitació assenyalada en els articles anteriors, es podrà expedir
llicència provisional d'obres amb subjecció a les següents normes:

1. L'interessat procedirà a formular la corresponent sol·licitud per tramitació ordinària.

2. Posteriorment formularà petició de la llicència provisional al servei corresponent. Informada
favorablement la urgència de l'obra pel tècnic competent, l'Alcaldia-Presidència expedirà
l'oportuna llicència.

3. En cas d'urgències per obres relatives a serveis públics i que es produeixin en horaris o dies
en els que no existeixi despatx d'oficines, les formalitats anteriors es reduiran a l'informe del
tècnic municipal que autoritzarà les obres sota la seva responsabilitat, comunicant-lo a la
policia municipal. En aquest supòsit l'interessat procedirà a sol·licitar la llicència ordinària el
primer dia hàbil immediat següent.

13. Caducitat de les llicències.

Les llicències caduquen, amb pèrdua de tot dret:

a) Una vegada finalitzada la urgència.
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b) D'acord amb el que disposen els articles 249, següents i concordants del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística, en relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny.

c) També es consideren caducades les alineacions, exigint nova pràctica d'operacions, si no
es comença a edificar dins dels termini de dos anys, comptats des de la data en què va ser
assenyalada l'alineació sobre el terreny.

La caducitat de les llicències no dóna dret al seu titular a obtenir cap devolució de la taxa
ingressada.

14. Garantia de danys.

1. Quan la realització de l'obra pugui ocasionar danys al paviment de la vorera o en qualssevol
altres serveis municipals d'infraestructura urbanística, jardineria, etc. serà requisit previ a la
concessió de la llicència, el dipòsit d'una fiança per a respondre de dits danys.

2. La quantitat a dipositar la fixarà l'arquitecte municipal, tenint en compte:
- La superfície de la vorera o els serveis municipals que puguin resultar afectats, i
- Els preus de mercat en el moment de sol·licitar la llicència.
No obstant i fins la fixació de la fiança general, com norma, l'import de la fiança serà de l'1% de
l'import de la base imposable, amb un mínim de 600 €.

Totes aquelles obres enclavades dins del pla parcial "Les Illes" i de l'avinguda Ramon d'Olzina,
per raó de la seva magnitud, l'import de la fiança serà del 2% de l'import de la base imposable.
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3. A més, es podran aplicar fiances complementàries per a respondre de les infraccions
urbanístiques, execució d'obres d'urbanització, plans d'ordenació urbana, compromisos
d'urbanització simultània per cobrir danys, davant de tercers, i en tots els casos que es cregui
convenient i per l'import del que s'hagi de garantir.

4. Finalitzada l'obra es procedirà a la devolució de la fiança, prèviament a l'informe favorable
de l'arquitecte municipal, o s'exigirà la diferència que eventualment pugui resultar en contra del
propietari de l'edificació pels desperfectes de tota índole que s'hagin ocasionat a les voreres o
qualsevol altre servei municipal, tals com jardineria, enllumenat, conducció d'aigua o
clavegueram, paviment, etc.

5. Les fiances també s'aplicaran per a respondre de l'import de les infraccions urbanístiques
que se'n puguin derivar en cas de sancions o altres tributs municipals relacionats amb l'obra, la
seva ocupació o alta.

Article 12è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei general tributària, i demés normes
d'aplicació.
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ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ
COM L’IMPOSISICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.

Taula de mòduls per la determinació de la base imposable.

TIPOLOGIA

MÒDUL

1. HOTELS:
1.1 Hotel 5*.......................................................................
1.2 Hotel 4 * o menys .......................................................

1.339 €/m2
1.218 €/m2

2. Clíniques, hospitals residències i altres

1.096 €/m2

3. HABITATGES:
3.1 Habitatge unifamiliar aïllat .......................................
3.2 Habitatge unifamiliar aparellat .................................
3.3 Habitatge plurifamiliar .............................................
4. Local Comercial..........................................................
5. Aparcament ................................................................
6. Nau industrial/magatzem ..........................................
7. Piscines.......................................................................
8. Tanques de finques ...................................................

1.096 €/m2
974 €/m2
710 €/m2
507 €/m2
465 €/m2
355 €/m2
423 €/m2
150 €/ml

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 12

TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS O D’INSTAL·LACIONS

Disposició general

Fent ús d’allò que disposa l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, i en concordança amb
l’article 20 de la mateixa llei, els drets i taxes per llicències ambientals, per llicències d’obertura,
per llicències dels establiments subjectes a la Llei 10/1990 i per la tramitació de les llicències
no classificades es regulen per la present Ordenança.
SECCIÓ PRIMERA

I. OBJECTE DE L’EXACCIÓ

Article 1r.

Serà objecte d’aquesta exacció la prestació dels serveis tècnics i administratius dimanants de
les sol·licituds de les llicències ambientals, de les quals, inexcusablement, han d’estar proveïts
els establiments o locals on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II.1 i II.2 de
la Llei 3/1998, així com la prestació dels serveis tècnics i administratius dimanants de les
sol·licituds de les llicències d’obertures d’establiments, de que han de disposar aquelles
activitats de l’annex III esmentades al Reglament municipal aprovat a l’empara de l’establert a
l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei 3/1998 i de les activitats no classificades a que es refereix
aquell reglament.
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Article 2n.

Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions o instal·lacions i les
superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol
activitat industrial o comercial. Tindran, per tant, caire de locals o establiments independents
els següents:

a) els que estiguin per carrers, camins o parets contigües, sense pas entre elles.

b) Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes diferents per al servei
del públic i es trobin dividits en qualsevol forma perceptible, encara que amb el titular de
l’establiment es comuniquin interiorment.

c) Els departaments o seccions d’un local únic quan, estant dividits en forma perceptible,
puguin ésser fàcilment aïllats i s’hi exerceixin activitats diferents.

d) Els pisos d’un edifici, tinguin o no comunicació interior, llevat quan s’hi exerceixi la mateixa
activitat per un sol titular.

II. FET IMPOSABLE

Article 3r.

El fet imposable ve determinat per la prestació dels serveis tècnics o administratius dimanants
de la sol·licitud de les llicències ambientals, de les quals, inexcusablement, han d’estar proveïts
els establiments o locals on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II.1 i II.2 de
la Llei 3/1998, així com la prestació dels serveis tècnics i administratius dimanants de les
sol·licituds de les llicències d’obertures d’establiments, de que han de disposar aquelles
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activitats de l’annex III esmentades al Reglament municipal aprovat a l’empara de l’establert a
l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei 3/1998, i aquelles considerades no classificades en el
Reglament municipal.

Constituiran el fet imposable als efectes d’aquesta Ordenança els casos següents:

a) la primera instal·lació d’establiments.
b) Els trasllats de local.
c) El canvi o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat.
d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci amb excepció de la mera transformació
de la naturalesa jurídica de les societats per imperatiu legal i els supòsits de l’article 20
d’aquesta Ordenança.
e) La sol·licitud de llicència comercial municipal per als establiments comercials de tipus
mitjans.

III. MERITAMENT DE LA TAXA

Article 4t.

1. L’obligació de contribuir naixerà en el moment de formular-se la sol·licitud de llicència o
d’efectuar-se la comunicació prèvia, o, cas que aquella no se sol·liciti o la comunicació no
s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al
subjecte passiu. En aquest últim cas, simultàniament al requeriment l’Ajuntament podrà, si
escau, requerir l’autoliquidació de la corresponent taxa, sense menyscapte de procedir a la
seva liquidació provisional quan aquesta sigui exigible, sense el pagament de la qual no es
legalitzarà l’activitat.
2. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia haurà de formular-se abans de l’obertura
i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti.
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IV. SUBJECTE PASSIU

Article 5è.

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques així com les entitats a que es refereix la Llei General Tributària, peticionàries de
les llicències gravades en aquesta Ordenança, o que en resultin beneficiades.

2. En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, es
constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi
l’activitat.

3. Seran responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta Ordenança les
persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

V. TRAMITACIÓ I EFECTES

Article 6è.

Per a la tramitació de les llicències, els subjectes passius estan obligats, prèviament, a auto
liquidar la taxa corresponent, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès establert a l’efecte.
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Article 7è.

El pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança fiscal no suposarà en cap cas la
legalització de l’exercici de l’activitat.

Article 8è.

Els interessats en la concessió d’una llicència podran presentar, prèviament a la sol·licitud
d’aquesta, una de consulta sobre emplaçament i/o requisits que necessiti l’exercici d’una
determinada activitat, per la qual cosa s’acreditarà un ingrés en concepte de taxa, que es fixa
en l’1% de l’import de la liquidació que correspondria en cas que fos sol·licitada i autoritzada la
llicència, i que es farà efectiu en el moment de presentar la petició.
Article 9è.

Quan es produeixi acord denegatori de la llicència es liquidarà el 100% de la taxa que
correspondria pagar si aquesta s’hagués concedit, ja que la taxa se satisfà per l’activitat
municipal desenvolupada per l’Ajuntament, tant tècnica com administrativa.
Article 10è.

L’Ajuntament exigeix aquesta taxa en règim d’autoliquidació, de conformitat amb l’article 27.1
del RDL 2/2004. Aquestes taxes podran ser objecte de devolució a l’interessat en els següents
terminis:
a) Quan no es concedeixi la llicència per causa no imputable al sol·licitant, es retornarà
íntegrament el total de la quantitat dipositada.
b) Quan l’interessat desisteix d’aquestes, la devolució pujarà als percentatges següents:
- El 50 per cent si desisteix abans de l’informe dels serveis corresponents de l’Ajuntament.
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-

No es retornarà cap quantitat si desisteix amb posterioritat a l’informe dels Serveis
municipals corresponents.

Article 11è.

Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al sol·licitant, es liquidarà el
100% de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència sol·licitada, si s’hagués
concedit la llicència d’obertura.

Article 12è.

Malgrat l’exposat en els articles 10è i 11è anteriors, serà exigible el pagament de la totalitat
dels drets, quan l’establiment o local hagi estat indegudament obert o en funcionament.

VI. QUOTA TRIBUTÀRIA.

Article 13è.

Els drets es liquidaran d’acord amb l’Ordenança vigent el dia en què es formuli la sol·licitud de
llicència.
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Article 14è. TARIFES.

Les liquidacions s’hauran d’ajustar a les següents normes:

I. Activitats industrials, comercials, mercantils o simples.

1. Establiments comercials que s'especifiquen a continuació i per cada una de les activitats
assenyalades. Les tarifes que es detallen ho seran per cada 50 m2 primers de superfície del
local, ocupats per l'activitat, i per cada 50 m2 de més o fracció s'incrementarà la tarifa
assenyalada en un 50 per cent sobre l'inicial:

a) Comestibles, carnisseries, peixateries, xarcuteries, panaderies
(fabricació i venda de pa) fruites verdures ...................................................
b) Lleteries i derivats, venda de pa, pollastres a l'ast, gelats, llaminadures ....
c) Ultramarins, gelats i refrescs, gelateries, orxateries, granges ...................
d) Venda d'entrepans i refresc, patates fregides................................................
e) Pastisseries ..............................................................................................
f) Venda d'aparells sanitaris...............................................................................
g) Drogueries................................................................................................
h) Joieries i/o bijuteria........................................................................................
i) Bijuteria ordinària.......................................................................................
j) Ceràmica, alabastre........................................................................................

360 €
220 €

420 €
675 €

760 €
405 €

395 €
885 €

485 €
675 €
625 €
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k) Perfumeries ..............................................................................................
l) Merceries........................................................................................................
m) Llibreries, pintures psicodèliques, pòsters ...............................................

290 €

485 €

n) Rellotgeries ...................................................................................................

485 €

o) Articles esportius ...........................................................................................

485 €

p) Oficines de:
Lloguer, venda apartaments, agències de viatge sense autorització per
al canvi de moneda estrangera, gestories, agent d’assegurances,
agències de la propietat immobiliària, assessories tècniques............................

830 €

q) ídem anteriors, amb canvi de moneda......................................................

r) Materials de construcció, mobles de cuina, venda cristalls, papers
pintats, envernissat de fusta .........................................................................

s) Perruqueries o salons de bellesa ..............................................................

1.560 €

405 €

495 €

t) Perruqueries i salons de bellesa ................................................................

625 €

u) Venda de periòdics i revistes.........................................................................

240 €

v) Joguines, papers, material d'escriptori ......................................................

290 €

w) Vídeo clubs, material fotogràfic.....................................................................

625 €

x) Floristeria.......................................................................................................

350 €

y) Boutique (confecció i calçat) ....................................................................
z) Confecció.......................................................................................................

675 €
625 €
570 €
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a') Articles de pell .........................................................................................
b’) Sabateria .....................................................................................................

570 €

c') Local, venda i afilament de ganivets .............................................................

160 €

d') Venda de disc i cassettes, etc. ................................................................
e') Objectes de regal..........................................................................................
f') Instal·lació de música ambiental en locals comercials...............................
g') Locutoris telefònics .......................................................................................

415 €
720 €

80 €
485 €

2. Instal·lacions comercials que s'especifiquen a continuació i per cada una de les activitats de
les assenyalades. Les tarifes que es detallen, ho seran pels 100 m2 primers de superfície del
local que estiguin ocupats per l'activitat, i per cada 100 m2 de més o fracció, s'incrementarà la
tarifa assenyalada en un 50 per cent sobre l'inicial.
a) Exposicions (no venda) de tota mena ...........................................................

290 €

b) Ferreteria, bricolage ......................................................................................

485 €

c) Electrodomèstics ...........................................................................................

485 €

d) Obrador sense maquinària: reparacions de fontaneria, electricitat o
fusteria, etc ...................................................................................................

e) Obrador amb maquinària: reparacions de fontaneria o fusteria, etc..........

f) Obradors de reparacions mecàniques o elèctriques o de planxisteria de
cotxes ...........................................................................................................
g) Obrador de tota mena de reparacions a vehicles ..........................................

240 €

485 €

570 €
880 €

h) Local reparació i venda vehicles................................................................... 1.275 €

114

i) Autoescoles, acadèmies, etc ..........................................................................

345 €

j) Bugaderia industrial........................................................................................

570 €

k) Lloguer de cotxes amb o sense conductor, per cada vehicle ....................

l) Lloguer de bicicletes (a més de la placa municipal), per cada bicicleta......

185 €

20 €

m) Botiga de mobles..........................................................................................

665 €

n) Local guarderia infantil ..................................................................................

110 €

o) Local venda maquinària agrícola o industrial.................................................

750 €

p) Hipermercats, supermercats, autoserveis i similars, incloent zones
d'aparcament, serveis...................................................................................

750 €

q) Restaurants................................................................................................... 1.080 €
r) bars-musicals .................................................................................................

990 €

s) bars-restaurants (cafeteries, Frankfurt, etc) ..................................................

830 €

t) bars ...........................................................................................................
u) vinateries.......................................................................................................
3. Establiments comercials que s'especifiquen detalladament a continuació:
a) Solars o locals per aparcaments de cotxes:
Per cada 50 m2 de superfície o fracció .............................................................

750 €
670 €

155 €

b) Jocs recreatius, d'habilitat, d'atzar, futbolins, etc:
Fins a 3 aparells ...........................................................................................
De més de 3 aparells fins a 10 ..........................................................................
De més de 10 aparells fins a 20 ........................................................................
De més de 20 aparells fins a 30....................................................................
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325 €
485 €
750 €
1.080 €

Per cada aparell que superi els 30................................................................
De més de 3 aparells fins a 10 ..........................................................................
c) Parc d'atraccions amb qualsevol mena d'instal.lacions, jocs, temes,
atraccions, etc. cada 500 m2 de superfície o fracció.....................................

42 €
485 €
1.470 €

d) Espectacles públics. Per cada 500 m2 de superfície ocupada per
l’activitat o fracció
Casinos ........................................................................................................

14.480 €

Sales de festes, dancings, boites, cabarets, bingos, discoteques i altres
establiments de naturalesa anàloga:

Amb espectacle........................................................................................

Sense espectacle.....................................................................................

Cinemes a l'aire lliure ...............................................................................

Cinemes coberts ......................................................................................

Bitlleres (bar i restaurant a banda) ..........................................................

5.290 €

3.220 €

550 €

660 €

660 €

e) Altres activitats. Si no s'especifica, per cada 250 m2 de superfície de
l'activitat o fracció:

Establiments o sucursals de banca i borsa...............................................

Oficines o sucursals i agències autoritzades per al canvi de moneda
estrangera................................................................................................
Establiments, sucursals, agències, delegacions de companyies
d'assegurances o reassegurances, de qualsevol classe de riscs .............
f) Plantes de formigonat: per cada 1000 m2 o fracció..............................
g) Prefabricats de formigó: per cada 1000 m2 o fracció ................................
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7.050 €

1.320 €

830 €
2.055 €
2.055 €

h) Establiments industrials, fàbriques o indústries de tota mena, en les que
hi hagi fabricació de productes industrials, químics, etc. i en les ampliacions:
Sobre la quota anual que li correspongui en l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, el 100 % i sostre de 34.895€.

i) Obertura de càmpings:
Per cada m2 d'extensió i sobre la totalitat ocupada (amb un mínim de
2.780 €)....................................................................................................
j) Camps de mini-golf:
Per cada m2 d'extensió i sobre la totalitat ocupada..................................

0,30 €

3,40 €

k) Escoles d'equitació i lloguer de cavalls:
Fins a 5 cavalls ........................................................................................
De 6 a 10 cavalls......................................................................................
De 11 a 20 cavalls....................................................................................
De 21 a 30 cavalls....................................................................................
De més de 30 cavalls, per cada cavall de més.........................................

l) Altres ofertes esportives (tennis, squash, Fins a 1000 m2 i per cada m2
(amb un mínim de 1110 €)............................................................................

De 1001 a 2500 m2 i per cada m2 (amb un mínim de 2.775 €) ...............
De 2501 a 5000 m2 i per cada m2 (amb un mínim de 3.890 €). ...............
Més de 5.000 m2 i per cada m2 (amb un mínim de 4.450 €)....................

m) Hotels, per cada habitació i estrella (amb un mínim de 705 € per
estrella) ........................................................................................................

n) Hostals, pensions, residències, per cada habitació i estrella (amb un
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219 €
405 €
515 €
790 €
25 €

3,42 €

1,82 €
1,20 €
1,20 €

3,54 €
3,54 €

mínim de 305 € per estrella) ........................................................................

o) Aparthotels, per cada habitació i clau (amb un mínim de 585 € per clau)

Les activitats no relacionades anteriorment i subjectes a quota fixa d
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, satisfaran sobre la quota anual el

Les activitats sense locals, ambulants, etc. anualment, sobre la quota
anual de l'Impost sobre Activitats Econòmiques el

3,54 €

1.000 %

300 %

Les vendes a "l'engròs" de qualsevol classe de productes epigrafiats en
aquest número i en l'anterior, tributaran segons la següent escala:

Fins a 200 m2 ..........................................................................................
Per cada 200 m2 d'excés .........................................................................

Magatzems no relacionats amb cap altra activitat censada de
vendes de tota mena d'articles, per cada 250 m2 .........................................
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950 €
485 €

485 €

II. Activitats múltiples.

En aquest epígraf, s'engloben les peticions d'obertura que reuneixen en un mateix local dos o
més activitats individuals o simples de les enumerades a l'epígraf I, d'aquest mateix article.

1. Quan a la petició de la llicència figurin 2 o més activitats la tarifa a aplicar serà dels
següents percentatges, calculats sobre les quanties de l'epígraf I:

a) Pels 50 m2 primers:
Primera activitat, o activitat principal..................
Segona activitat .................................................
Tercera activitat .................................................
Quarta activitat ..................................................

100 %
50 %
40 %
30 %

b) Per cada tram de 50 m2 següents:
El 50% de l'apartat anterior.

2. Quan la petició sigui sobre activitats de basar, souvenirs, venda de complements de platja,
etc. la tarifa serà de 1.315 €, pels 50 m2 primers, per cada tram dels següents 50 m2, el 50%.
L'esmentada modalitat és essencialment aplicable a les activitats múltiples que disposin d'una
pluralitat d'articles com són: complements de platja, records, souvenirs variats, postals,
objectes decoratius de poc valor, i altres que racionalment s'hi puguin assimilar.

III. Ampliacions d'activitats a les zones de reculada.

1. Es consideraran zones de reculada les superfícies cobertes o descobertes, annexes al local
comercial, i a les quals es tingui accés directe o indirecte des de la via pública.
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2. Per tal d'ordenar les activitats comercials a aquelles, s'estableixen les següents tarifes:

a) Si a la zona de reculada s'exerceix la mateixa activitat que al local del que és extensió, la
llicència s'ampliarà segons els metres quadrats de superfície que comprengui l'ampliació.

b) Si a la zona de reculada s'exerceix, ja sigui pel titular o per una altra persona diferent, una
altra activitat diferent de la del local, és preceptiva la petició de llicència anualment, essent les
tarifes següents:

Fins a 3 m2........................................................
Fins a 5 m2........................................................
Fins a 7 m2........................................................
De més de 7 m2 ................................................

100 %

Per cada m2 que excedeixi de 10 m2 sobre
l'import total de la llicència .................................

200 %
250 %
300 %

25 %

L'aplicació dels esmentats percentatges és lineal, i no per trams de superfície.

IV. Instal·lacions temporals en terrenys particulars.

Les instal·lacions damunt esmentades que siguin temporals, instal·lades en terrenys
particulars, per assimilació d'activitats, tindran una repercussió del 50% sobre les quotes
epigrafiades.
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Les quotes resultants d'aquesta tarifa són irreductibles i anuals.

V. Instal·lacions temporals de llocs, barraques, casetes, llocs de venda, espectacles o
atraccions, situats en terrenys particulars:

1. Circs, (instal·lats on acordi la Comissió corresponent) diàries.................
2. Atraccions mecàniques, (autos xocs, babys, tobogans...) per cada 50 m2
o fracció:
Diàries.....................................................................................................
Per temporada ........................................................................................

3. Atraccions sense tracció mecànica, (Tirs, tómboles, pesques...) per cada
50 m2 o fracció:
Diàries.....................................................................................................
Per temporada ........................................................................................
4. Venda d'entrepans, patates fregides, xurreries, etc., per cada 15 m2 o
fracció:
Diàries.....................................................................................................
Per temporada ........................................................................................

84 €

19,45 €
405 €

19,45 €
265 €

19,45 €
280 €

5. "Trenet", o qualsevol transport original que transiti les vies públiques, a
l'any .............................................................................................................

1.860 €

6. Venda de roba confeccionada:
Diàries.....................................................................................................

19,45 €
Per temporada ................................................................................................
280 €

7. Locutoris telefònics, per temporada ................................................................
325 €

VI. FIANCES
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Es podran fer dipositar fiances en tot tipus d'instal·lacions temporals per a garantir que en el
moment de desmuntatge de les mateixes es deixi el lloc de la seva ubicació en perfectes
condicions urbanístiques, de salubritat i higiene, a l'igual que per a respondre de diferents
sancions o infraccions que s'hagin pogut cometre pels beneficiaris de les dites instal·lacions.

L'import de la fiança podrà ser el següent:

Instal·lacions fins a 50 m2 ................................ 180 €
" de més de 50 m2................................... 300 €
Circs .................................................................. 600 €

No obstant si els informes emesos al respecte així ho aconsellessin es podran elevar en el que
es consideri adient els esmentats imports.
VIII. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 15è.

Si l’activitat per exercir fos inferior a un període d’un any, la quantitat de la taxa serà del 50%
de la que li correspongués en aplicació del preceptuat en la present ordenança.

Els trasllats d’una mateixa activitat, pels mateix interessat, satisfaran el 50% dels drets
municipals que li correspongui.

Article 16è.
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A banda dels supòsits previstos en les lleis i disposicions de l’Estat, quedaran exclosos de
l’obligació de pagament dels drets que es regulen en aquesta Ordenança, sense perjudici de
l’obligació de proveir-se, si escau, de l’oportuna llicència, els següents casos:

a) Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna,
enfonsament, incendi o desnonament no originat per manca de pagament de lloguers i els que
es verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.

b) Establiments o despatxos on exerceixin activitats de caire comercial o industrial les
associacions sense finalitat lucrativa.

Article 17è.

1. Són exempts del pagament d’aquesta taxa els canvis de titularitat, cessió o traspàs de
negoci, sempre que no impliquin canvi d’activitat i no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la
qual cosa es demostrarà mitjançant les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies
en l’impost sobre activitats econòmiques. No obstant, satisfaran la quantitat de 197 € en
concepte de tràmit de l’expedient.

2. l’interessat haurà de presentar la sol·licitud d’exempció en aquest Ajuntament, i haurà
d’aportar la documentació pertinent que justifiqui que es tracta d’un canvi de titularitat,
cessió o traspàs de negoci, sense implicar en cap cas canvi d’activitat.

3. Si de la documentació presentada es conclou que no s’ha produït interrupció temporal en
l’exercici de l’activitat, l’exempció es declararà d’ofici.

Si de la documentació presentada o d’altres proves de què gaudeixi l’Administració municipal
es desprèn que s’ha interromput, de forma temporal o definitiva, l’exercici de l’activitat, no
s’aplicarà l’exempció de la taxa que el canvi de titularitat acrediti.
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IX. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES.

Article 18è.

L’incompliment de l’obligació de contribuir constitueix una infracció tributària, que serà
sancionada en els termes que disposen la Llei General Tributària, el Reglament General de la
Inspecció de tributs i altra legislació concordant de general aplicació.

Article 19è. Taxes per la tramitació d’activitats sotmeses al règim de comunicació
prèvia.

a.

Conforme a la clàusula general de l’article 24.1 del Text refós de la Llei reguladora de

les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableixen
taxes per la realització d’activitats administratives de competència local en els casos en que,
com alternativa a l’atorgament de llicències, es disposi, en virtut de la normativa de transposició
de la Directiva de Serveis, el sotmetiment a control posterior a l’inici de l’ativitat, a efectes de
verificar el compliment de la normativa que la regula.

b.

Pel que fa a l’exigència de les taxes en règim d’autoliquidació, aquesta haurà de

practicar-se igualment en presentar-se la corresponent comunicació prèvia o declaració
responsable que, com a alternativa a l’atorgament de llicències, vingui disposada per la
normativa de transposició de la Directiva de Serveis.

c.

L’import de les taxes compreses en aquest article seran les mateixes que es

contemplen en aquesta ordenança fiscal.
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Disposició final.

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 13

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PREVISTA A LA LLEI
3/1998

I. DISPOSICIÓ GENERAL

Article 1r.

Fent ús d’allò que disposa l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, i en concordança amb
l’article 20 de la mateixa Llei, sobre la base del que disposa l’article 57 de la Llei 3/98, de 27 de
febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració ambiental, els drets i taxes per la tramitació
municipal de les autoritzacions ambientals es regulen per la present ordenança.

Article 2n.

Serà objecte d’aquesta exacció la prestació per part de l’Ajuntament, dels serveis tècnics i
administratius dimanants de les sol·licituds de les autoritzacions ambientals que concedeix la
Generalitat, segons el procediment establert a l’article 13 i concordants de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’Intervenció de l’Administració ambiental, que han d’estar proveïts els establiments
o locals on es desenvolupin qualsevol de les activitats previstes en l’annex I de l’esmentada
Llei.
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II. FET IMPOSABLE

Article 3r.

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per part de l’Ajuntament dels serveis
i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a l’article 13 i
concordants de la Llei 3/98, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix
la Generalitat de Catalunya, a que es troben sotmeses les activitats que es relacionen en
l’annex I, de l’esmentada Llei.

Constituiran el fet imposable als efectes d’aquesta Ordenança els casos següents:

a) els establiments de primera instal·lació.
b) els trasllats
c) el canvi o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat.
d) els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci que comportin nova tramitació municipal.

III. SUBJECTE PASSIU

Article 4t.

1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a que es refereix la Llei general tributària, que sol·licitin o que resultin
beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació de l’autorització ambiental.

2. Seran responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta Ordenança les
persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària.

127

IV. QUOTA I MERITAMENT.

Article 5è.

L’import de la taxa no podrà excedir, en el seu conjunt del cost real o previsible del servei o
activitat de la qual es tracti.

Article 6è.

L’import de la taxa regulada en la present ordenança estarà integrat per una tarifa única
irreductible de 2.585€

Article 7è.

La present taxa es meritarà 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.
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AUTOLIQUIDACIÓ

Article 8è.

Per a la tramitació de les autoritzacions ambientals objecte d’aquesta taxa, els subjectes
passius estan obligats, prèviament, a autoliquidar la taxa, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès
establert a l’efecte.

El pagament dels drets derivats d’aquesta taxa no suposarà en cap cas la legalització de
l’exercici de l’activitat.

Quan es produeixi acord denegatori de l’autorització, per part de la Generalitat, es liquidarà
també el 100% de la taxa.

En els casos de caducitat, renúncia i desistiment la liquidació provisional s’ajustarà a l’import
únic i rreductible de la taxa.

VI. BONIFICACIONS, REDUCCIONS I EXEMPCIONS

Article 9è.

1. No s’aplicaran més beneficis fiscals que els legalment establerts.
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Article 10è.

La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que es preveu en la Llei
general tributària, en les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i en les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Disposició final.

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 14

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per a aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'ajusten al que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com
són: assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons o de
sepultures, ocupació d'aquests panteons o sepultures, reducció, incineració, moviment de
làpides, col·locació de làpides, reixes i guarniments, conservació dels espais destinats al
descans dels difunts, i qualsevol altres que, de conformitat amb el que es preveu en el
Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.
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Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la
realització del servei i, si escau, els titulars de l'autorització concedida, i tots aquells compresos
a l’article 23 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Article 4t. Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària, i els de l’article 23 del RDL
2/2004.

Article 5è. Exempcions subjectives

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la
família dels finats.

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.

d) En determinades tarifes, com ja s'assenyala, hi ha una bonificació pels empadronats al
municipi, d'acord amb l'article 24.4 del RDL 2/2004.
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Article 6è. Quota tributària

1. Concessió panteons dret funerari, de 6 cossos...................................

10.000 €

2. Concessió de nínxols:
a) Dret funerari de classe 1 de 2 cossos amb ossera..............................

2.000 €

b) Dret funerari de classe 2 amb no més un cos, sense ossera:
filera 1 (baixa) .........................................................................................
filera 2 (mitja) ..........................................................................................
filera 3 (alta) ............................................................................................

1.000 €
700 €
200 €

3. L'Ajuntament podrà rebre de particulars, que així ho vulguin fer, drets funeraris contemplats
als apartats anteriors com a cessió lliure i gratuïta.

4. Els particulars que adquireixin drets funeraris usats revertits a l'Ajuntament, tindran una
reducció del 50% de l'import que els hi correspongui de conformitat amb el apartats anteriors.

5. Serveis d'exhumació de cadàvers. Taxa per exhumació, per servei:

5.1

a) Panteons ....................................................................................

240 €

b) Nínxols i fosses...........................................................................

32 €

5.2 En el supòsit que l'exhumació de cadàvers sigui per traslladar-los a un altre Cementiri, les
taxes anteriors seran les següents:

a) Panteons ....................................................................................

625 €

b) Nínxols i fosses...........................................................................

315 €
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6. Llicències de conservació i millores:
Taxa conservació cementiri, anual i irreductible:
Panteons .................................................................................................
Nínxols classe 1 ......................................................................................
Nínxols classe 2 ......................................................................................

140 €
38 €
20 €

7. Traspàs de concessions de panteons, tombes i nínxols:
7.1 INTERVIVOS:

ENTRE FAMILIARS

ENTRE NO FAMILIARS

..................................710

Panteons ........................................

270 € €

Ninxols classe1...............................

52 € €

Ninxols classe2...............................

20 € €

..................................130
....................................68

7.2 MORTIS CAUSA:

ENTRE FAMILIARS

ENTRE NO FAMILIARS

..................................500

Panteons ........................................

100 € €

Resta: exempts (no obstant, s'ha de sol·licitar la preceptiva llicència de traspàs)

9. En relació a les taxes dels apartats 5, 6 i 7 anteriors, si els titulars són persones
empadronades al municipi, aquestes tindran una bonificació del 50% de les dites taxes, d'acord
amb l'article 24.4 del RDL 2/2004.

Article 7è. Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes
a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests se
sol·liciten, i també en tot el que es troba prescrit a l’article 26 del RDL 2/2004.
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Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis dels quals es tractin.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del
projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.

2. Cada servei serà objecte d'autoliquidació individual i pagament en el moment de la seva
sol·licitud, de conformitat amb l'article 27 del RDL 2/2004.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 15
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de recepció obligatòria, de
recollida domiciliària, conducció, trasllat, manipulació i eliminació d'escombraries i residus
sòlids urbans, el seu tractament i eliminació en habitatges, allotjaments i locals o establiments
on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes
i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o
d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els
detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva
recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o
de seguretat.

3. No està subjecte a la taxa la prestació, si no és de caràcter voluntari i a instància de part,
dels serveis següents:
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a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.

Article 3r. Subjecte passius.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributaria, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els
llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi bé sigui a títol de propietari o
d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari del servei
el propietari de l'immoble, que podrà repercutir, si escau, les quotes que ha satisfet sobre els
beneficiaris del servei.

3. També ho són les persones físiques i jurídiques de l’article 23 del RDL 2/2004, de 5 de
març.

4. En tot cas seran subjectes de la taxa qualsevol activitat, magatzem, despatx, etc. que tingui
contractats els serveis de llum, aigua i clavegueram.
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Article 4t. Responsables.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles corresponents de la Llei General Tributària.

També els inclosos a l’article 23 de RDL 2/2004.
Article 5è. Exempcions

Tindran una bonificació del 99% de la taxa, de conformitat amb els articles 9 i 24.4 del RDL
2/2004, els pensionistes i jubilats en l'habitatge que correspongui a la seva residència habitual
en el municipi, i que a més a més hi estiguin empadronats, al menys durant els cinc darrers
anys i quan els seus ingressos siguin inferiors al salari mínim assenyalat per la Llei.

Per la citada justificació hauran d'acompanyar el següent:
1. una declaració jurada dels ingressos provinents de la seva pensió, juntament amb els que
pugui percebre el seu cònjuge.
2. certificació de la cambra agrària local de no posseir propietats rústegues i un altre de la
unitat d'urbana de l'Ajuntament de no posseir un altre pis o immoble més que el de la seva
residència habitual.
3. fotocòpia de l'últim rebut de taxes municipals de l'immoble en qüestió, i no tenir cap deute
amb l'Ajuntament.
4. declaració que tots els ingressos del beneficiari i cònjuge no excedeixen del salari mínim
assenyalat, acompanyant fotocòpia de l'última declaració de renda.
5. acreditar que viuen sols.
Aquesta documentació s'haurà de presentar en la Secretaria General de l'Ajuntament, cada
any, si es vol tenir dret a l’esmentada bonificació, dintre dels dos primers mesos (gener i febrer)
de cada any a bonificar.
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També tindran una bonificació del 99% aquells immobles, que no reuneixin les condicions
mínimes d'habitabilitat, d'acord amb la inspecció que es realitzi a l'efecte, a petició interessada
de part, que haurà d'ésser sol·licitada anualment dintre del dos primers mesos de l'any objecte
de la bonificació.
Article 6è. Quota tributària
TARIFES

Els drets d'aquesta Ordenança es regulen d'acord amb les següents tarifes irreductibles:
€
1. Taxa única per tot el terme municipal per cada apartament, pis o
habitatge, i per cada habitació dels aparthotels..................................
2. Hotels, pensions, hostals, residències o similars, per cada
habitació habitació unifamiliar ...........................................................
3. Càmpings, superfície ocupada per l'activitat: Fins a 40.000 m2 de
superfície ...........................................................................................

Des de 40001 m2, el que correspongui per l'apartat anterior, i a
més,per cada 10.000 m2 d'excés o fracció.........................................

105 €

68 €

16.735 €

4.460 €

4. Sales de festes, casinos, bitlleres i similars.
Les quotes que seguidament s'indiquen en aquest apartat ho seran pels primers 100 m2 de
superfície i per cada 100 m2 de més o fracció, se li afegiran el 50 per cent de les taxes
assenyalades:

a) Sales de festes, discoteques, casinos, bitlleres i similars:

1. Amb espectacle i restaurant ................................................................
2. Amb espectacle i sense restaurant..................................................
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1.632 €
1.213 €

b) Bingos:
1. Incloent restaurant...........................................................................
2. Incloent només bar..........................................................................

1.632 €
1.323 €

5. Bars, geladeries i orxateries:

a) Bars Musicals.................................................................................
b) Bars, vinateries amb "begoleig", geladeries (sense fabricació) i
orxateries ............................................................................................
6. Bar-restaurants: cafeteries, snack-bar, plats combinats,
frankfurteries, etc ................................................................................

7. Restaurants, self-service ................................................................

1.158 €
848 €

1.339 €

1.528 €

8. Supermercats, autoserveis e hipermercats:
8.1 Fins un màxim de 500 m2 per local a)
a) Fins a 100 m2 de superfície construïda...........................................
b) Per cada 100 m2 o fracció de més.................................................

884 €
445 €

8.2 Grans superfícies, locals de més de 500 m2:
a) Els primers 500 m2 de superfície construïda...................................
b) Per cada 100 m2 o fracció de més..................................................

9. Peixateries, carnisseries, cansaladeries i similars ...........................

10. Botigues de comestibles, cellers sense "begoleig" i similars..........

11. Oficines bancàries.........................................................................
12. Tallers de reparacions vàries (mecàniques, elèctriques, pintura,
etc.) de l'automòbil
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2.786 €
471 €

426 €

248 €

242 €

242 €

13. Granges agrícoles i/o bestiar per cada 2.000 m2 o fracció
d'instal·lació.........................................................................................

14. Serralleries, fusteries, tallers de vidre, ferreteria, etc ....................

6.690 €

223 €

15. Fabricació de pa i/o pastisseria, fora cas urbà
pels primers 1.000 m2 o fracció d'instal·lació ......................................
per cada 1.000 m2 o fracció de més ...................................................

3.989 €
2.393 €

16. Indústries, excepte l'Alba
Els primers 50 m2 o fracció .................................................................
Per cada 100 m2 o fracció de més ......................................................

17. Parc aquàtic, la Pineda, incloent totes les instal·lacions i activitats

306 €
121 €

12.767 €

18. Venda maquinària:
per cada 1.000 m2 o fracció d'instal·lació i superfície dedicada a
exposició i venda.................................................................................

7.180 €

19. Indústries, magatzems, instal·lacions i activitats vàries situades
alpolígon "Estació" o "Castellet":
Els primers 50 m2 o fracció .................................................................
Per cada 50 m2 o fracció de més ........................................................

20. Resta d'establiments no assimilats anteriorment ...........................
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299 €
152 €

179 €

21. Complexes poliesportius
a) Futbol, tennis, piscines, karts, per cada 100 m2 o fracció ...............
b) Mini-golf, per cada 50 m2 o fracció ................................................

22. Parc d'atraccions, Centre Recreatiu i Turístic, en relació a les
instal·lacions i zones temàtiques, per cada 100 m2 o fracció ..............

23. Cinemes, per cada 100 m2 o fracció .............................................

24. Magatzems, per cada 100 m2 o fracció.........................................

78 €
78 €

78 €

78 €

86 €

25. Activitats enclavades dins del polígon industrial l’Alba, o altres
polígons industrials o comercials:
a) Per cada contenidor instal·lat, a l’any ..............................................
676 €/conten.
b) En el supòsit d'exercir qualsevol activitat com l'existència de
despatx, magatzem, etc. i tinguin contractat el servei de aigua i llum
676 €

Les quotes assenyalades per bars, geladeries, orxateries, cafeteries, snack-bars, plats
combinats,

frankfurteries,

restaurants,

self-services,

cellers,

peixateries,

carnisseries,

cansaladeries i similars, botigues de comestibles i similars, oficines bancàries, tallers de
reparacions vàries, serralleries, fusteries, tallers d'alumini o vidre, ferreteries industrials,
excepte al polígon l'Alba i Castellet, i resta d'establiments no assimilats anteriorment, seran els
primers 50 m2 de superfície ocupada per l'establiment, i a partir d'aquests 50 m2 primers i per
cada 50 m2 o fracció de més, es tributarà, a més, el 50% dels drets assenyalats pels primers
50 m2. En la superfície tributable s'inclouran les superfícies ocupades per l'activitat tant de via
pública, com terrasses, zones de reculada, etc.
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No obstant l'anterior i donat que el servei de recollida domiciliària d'escombraries està
containeritzat, pagant l'Ajuntament el preu convingut per cada contenidor, qualsevol activitat
que requereixi posar un contenidor amb una zona que no sigui l'habitual del recorregut del
servei, i per tant s'hagi de posar especialment, l'import de la taxa ho serà en funció del cost real
del servei, és a dir, cost del contenidor a pagar al concessionari, eliminació incineradora més
despeses indirectes.

Per aquest supòsit del paràgraf anterior, qualsevol contribuent productor de residus urbans,
satisfarà anualment, per cada contenidor que se li instal·li, les següents quantitats:

- Per cada contenidor de rebuig ..........................................................
- Per cada contenidor d'orgànica.........................................................

3.748 €/anuals
3.536 €/anuals

. Aquest import per contenidor correspon a una recollida setmanal de 5/7 dies.
. En una recollida de 3/4 dies a la setmana hi haurà una reducció del 30%.
. En una recollida d'1/2 dies a la setmana hi haurà una reducció del 65%.

Les quotes exigibles per aquesta exacció tindran en tot cas caràcter anyal i irreductible.
No obstant, això, totes aquelles activitats, que iniciïn la seva activitat després de l'1 de juny,
tindran una bonificació del 50%, en el primer any de l'exercici de l'activitat.
Article 7è. Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del
servei o activitat, que hom entendrà iniciat encara que no tingui llicència municipal, atesa la
seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries
domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents
subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament, i, en tot cas des del 1r de gener, de
cada any.
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I sempre que així ho disposi l’article 26 del RDL 2/2004.

Qualsevol activitat encara que sigui únicament administrativa, com per exemple un despatx, o
d'emmagatzematge, estarà subjecta a la taxa.
Article 8è. Declaració i ingrés.

1. L’Ajuntament de Vila-seca exigeix la taxa en règim d’autoliquidació, d’acord amb l’article
27.1, del RDL 2/2004.

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren a la matrícula, s'efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del període de cobrament que els correspongui.

3. El cobrament de les quotes següents s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de
la matrícula, sense cap notificació prèvia.

4. Per motius d’eficàcia econòmica i de cost en la gestió i recaptació, no s’emetran, ni es
posaran al cobrament els documents cobratoris dels que en resulti un import inferior als 3 €.
Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
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Article 10è. Gestió per delegació.

Es faculta a la Junta de Govern Local, per acordar la delegació en la Diputació de Tarragona
de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i comprovació d'aquesta taxa, i si aquesta
delegació és acceptada, les normes contemplades en aquesta Ordenança Fiscal seran
aplicables a l'administració delegada.
Disposició final.

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 16.

TAXA PER LA RETIRADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
IRREGULARMENT O QUE PERTORBIN GREUMENT LA CIRCULACIÓ
EN LA VIA PÚBLICA.

Article 1r.- Disposició general.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, així com a l'article 38.4 de la Llei
sobre Tràfec, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, aquest Ajuntament estableix la
taxa per a la prestació del servei de retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats
irregularment o que pertorbin greument la circulació a la via pública, que es regirà per aquesta
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen a el que disposen els articles 20 i 57 de
l'esmentat RDL 2/2004, de 5 de març.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de retirada i/o custòdia de
vehicles provocada especialment per:

1.- L'estacionament irregular, que impedeixi o pertorbi greument la circulació, conforme als
casos que són relacionats al punt 2 de l'article 91 del vigent Reglament general de circulació.

146

2.- Quan hagi estat ordenada la immobilització d'un vehicle a la via pública per agent de la
Policia Local i el conductor o propietari d'aquell no hagi corregit les deficiències que motivin
aquesta mesura.

3.- Quan la retirada i custòdia dels vehicles es produeixi quan la Policia Local executi ordres
dictades pels Jutjats en els procediments que aquestos segueixin a l'efecte.

4.- En cas d'accident, quan s'impedeixi la circulació dels vehicles.

5.- Quan un vehicle estigui estacionat en zona d'estacionament regulat i amb horari limitat.

6.- Quan un vehicle estigui estacionat en una zona en la que s’hagi prohibit l’estacionament.

7.- Quan un vehicle estigui estacionat en una zona en la s’hagi prohibit provisionalment
l’estacionament amb una antelació de 24 hores.

8.- Retirada vehicles en els supòsits de l’article 71 del RDL 339/1990, de 12 de març.

Article 3r.- Subjecte passiu.

1.- Estaran subjectes al pagament d'aquesta taxa els autors dels fets en que consisteixen les
infraccions, tipificades ja a l'article 2n. d'aquesta Ordenança.

2.- El titular del vehicle té el deure d'identificar al conductor responsable de la infracció i si
incomplís aquesta obligació, serà sancionat com autor d'una falta greu.

3.- I tots aquells que disposa l’article 23 del RDL 2/2004, de 5 de març.
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Article 4rt.- Quota Tributària.

La Quota Tributària vindrà fixada per les següents tarifes:

1.- Ciclomotors

Per transport
de cada vehicle
49,00 €

Per custòdia de cada vehicle
Per dia/fracció.
5,35 €

2.- Motocicletes, tricicles, motocarros i anàlegs

56,60 €

16,00 €

3.- Vehicles lleugers (turismes)

110,00 €

16,00 €

155,00 €

21,40 €

182,00 €

21,40 €

321,00 €

32,00 €

4.- Furgonetes i anàlegs amb
tonatge brut fins a 2000 Kg i 4x4
5.- Furgonetes i anàlegs amb
tonatge brut de 2001 Kg a 3500
Kg
6.- Vehicles pesats, camions i
autobusos

1.- Quan per ordres del Jutjat, o de qualsevol Administració Pública o Organisme Autònom es
procedeixi al precinte i enretirada d'un vehicle o en el cas que per causa d'accident s'hagi
d'enretirar i custodiar un vehicle, les tarifes a satisfer seran les que figuren dins d'aquest article,
fent l'excepció que per la custòdia del vehicle en el primer dels supòsits d'aquest punt, la tarifa
es reduirà al 50%, si se sobrepassa un mes.

2.- Les tarifes seran aplicades sempre que la retirada del vehicle es dugui a terme amb mitjans
propis de l'Ajuntament, fins i tot quan s'haguessin d'utilitzar mitjans o serveis diferents dels
establerts per la Corporació.

3.- Taxa per declaració de deixalla dels vehicles declarats com abandonats: 530
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€.

Aquesta taxa comprèn la inspecció prèvia, control i seguiment per part de la policia local de
vehicles que es considerin abandonats.

A més, el seu trasllat al dipòsit municipal, la tramitació municipal de declaració de vehicle
abandonat, publicacions, escrits i edictes pertinents.

Tramitació de la declaració de deixalla, documentació adient i baixa definitiva.

També, el propietari haurà de satisfer l’estança en el dipòsit municipal, d’acord amb les tarifes
establertes i fins el lliurament al gestor per al seu desballestament.

Article 5è.- Normes de Procediment.

1.- Hom entendrà per dipòsit municipal, a efectes d'aquesta Ordenança, les dependències
municipals que siguin habilitades per aquest fi o aquell assenyalat per aquesta finalitat, en
aquest cas es percebrà la mateixa tarifa establerta a l'article 4.

2.- La Prefectura de la Policia Local també podrà assenyalar com a lloc a dipositar el vehicle
que hagi de ser retirat qualsevol indret de la via pública.

Article 6è.-

Serà condició indispensable per a poder retirar del dipòsit municipal un vehicle remolcat, el fet
d'haver satisfet l'import dels servei de transport i custòdia. Els abonaments seran lliurats al
dipòsit municipal i mitjançant els talons de resguard que els siguin facilitats, els serà lliurat el
vehicle.
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L'import del servei fins al lloc de la pertorbació o infracció també s'haurà de fer efectiu quan,
havent estat cridada la grua, aquesta no arribés a practicar el servei per haver-se personat el
propietari o conductor del vehicle i haver procedit personalment a la seva retirada. En aquest
cas, la quota resultant per aplicació de la tarifa es reduirà en un 50%.

En tot cas la taxa devenga d’acord amb el que prescriu l’article 26 del RDL 2/2004, de 5 de
març.
Article 7è.-

1.- Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu del pas de comitives, desfilades,
cavalcades, proves esportives o alguna altra activitat de relleu degudament autoritzada o per a
la instal·lació dels mercats periòdics, no estaran subjectes al pagament de l'import del trasllat.
Igualment passarà si la mesura s'hagués de prendre amb motiu de la reparació o neteja de la
via pública.

No obstant, en tots aquests casos la no subjecció al pagament es produirà quan no s’hagués
senyalitzat la prohibició d'estacionament amb vint-i-quatre hores d'antelació, en cas contrari
satisfaran les tarifes assenyalades a l’article 4t.

2.- Els vehicles que transportin persones amb disminució i que, per necessitats del trànsit,
s'hagin d'enretirar de la via pública per trobar-se en un lloc prohibit o mal estacionats, no
hauran d'abonar l'import del trasllat, prèvia comprovació que el vehicle estava essent utilitzat
per transportar una persona amb disminució.
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Article 8è.-

Si durant el transport al dipòsit municipal o amb motiu de les operacions d'arrossegament o
amarrada mitjançant els vehicles-grua de titularitat municipal, el vehicle sofrís algun
desperfecte, l'Ajuntament no es farà responsable, llevat que es pugui demostrar que el
personal que depèn o que treballa per compte de l'Ajuntament ha incorregut en culpa o
negligència en maniobres o operacions corresponents.

En aquest cas, en aplicar-se allò que disposa l'article 615 del Codi Civil, seran computades
com a despeses els drets a percebre causats per l'aplicació d'aquesta Ordenança.
Disposició final.

La present Ordenança seguirà vigent fins que no s'acordi la seva modificació o derogació
expresses.
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Ordenança Fiscal núm. 17

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PUBLICS

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base de règim local, de conformitat amb el que
disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l'article 127 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
l'Ajuntament en Ple acorda l'establiment dels preus públics continguts en la present Ordenança
Fiscal.

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol
Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i,
supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors,
són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.

Article 2n.
Concepte

1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin
per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de Dret públic quan,
prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària
per part dels administrats.
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2.- L’Ajuntament de Vila-seca, podrà establir preus públics per la prestació de serveis o la
realització d’activitats de la competència de l’Entitat local, sempre que no concorri cap de les
circumstàncies especificades en la lletra b), de l’article 20.1 del RDL 2/2004.

Article 3r. Obligats al pagament

Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activitats
per la qual cosa s’hagin de satisfer aquests.

Article 4t.

No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a
tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.

Article 5è.

El pagament de preus públics no prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de
l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és
compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o
altres mesures que corresponguin.
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Article 6è.
Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.

Quan la prestació de serveis o la realització d’activitats provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic
que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de
reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a
què es fereix aquest article.

Article 7è. Naixement de l'obligació

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

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

3. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d’apremi.

Article 8è.

L'Ajuntament exigeix els preus públics en règim d’autoliquidació.
Article 9è.
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Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general, si això s’escau.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si
el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la
notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.

Article 10è. Gestió dels preus públics

L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries, així mateix, fer les comprovacions oportunes.

En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de
les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.

Article 11è.

L'administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o la realització de l’activitat quan els qui estan obligats al
pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici
d'exigir el pagament dels preu acreditats.

Article 12è.
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Quan els preus públics no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut el termini de pagament en voluntària.

Article 13è.

Al venciment de l'obligació en voluntària, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per
via de constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació de
dèbit corresponent i la justificació d'haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu
requeriment.

Article 14è.
Establiment i fixació dels preus públics.

L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 23.2 b. de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i de l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts
pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte
quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els
mateixos termes, en relació amb els consorcis llevat que hi hagi una indicació diferent que en
els seus estatuts.

En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una
còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen
el cost del servei.
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Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el
regula.

Article 15è.

Llevat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de
l'aplicació del tipus d'interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que
s'ocupi. Aquest valor no ha de ser necessàriament el que figuri en l'inventari municipal i pot ser
el valor cadastral de la zona, el que s'ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, del que
es deriva de peritatges de tècnics municipals o d'agents de la propietat immobiliària, etc., a
elecció de l'administració municipal.

Article 16è.

Els preus públics es determinaran a un nivell que pugui cobrir, com a mínim, les despeses
econòmiques originades per la realització de les activitats o prestació dels serveis o a un nivell
que resulti.
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Article 17è.

1. L’import dels preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.

2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’Entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior. En aquests casos
hauran de consignar en els pressuposts de l’entitat les dotacions oportunes per la cobertura de
les diferència resultant si l’hagués.

Article 18è.

Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l'època o el moment
en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o
l'aprofitament.

Article 19è.

Tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics haurà d’anar
acompanyada d’una memòria economicfinancera que justificarà l’import de les mateixes que
es proposin i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
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Article 20è.
Administració i cobrament dels preus públics

1. Els preus públics podran exigir-se des que s’iniciï la prestació de serveis que justifica la
seva exigència.
2. El pagament dels preus públics es realitzarà en efectiu o mitjançant transferència bancària.
3. Podrà exigir-se l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics.
4. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic no se presti el servei
o no es realitzi l’activitat, procedirà la devolució de l’import que correspongui o, tractant-se
d’espectacles, el bescanvi de les entrades quan allò fos possible.
5. Els deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu
d’apremi, d’acord amb la normativa vigent.
6. En el no previst expressament a la present Ordenança fiscal, l’administració i cobrament
dels preus públics es realitzarà de conformitat amb el previst en la Llei General
Pressupostària i demés normes que resulten d’aplicació als mateixos.

Article 21è.

En diferents annexes, que són part integrant d’aquest Ordenança Fiscal, es concreten les
peculiaritats dels diferents preus públics establerts i les seves tarifes.
Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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ANNEX 1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PUBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CASALS I DIFERENTS ACTIVITATS
PRÒPIES DE LA JOVENTUT DERIVADES D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ MUNICIPAL.

TARIFES.

Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran les
següents:

PREUS PER QUINZENA PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU:
MEGAESTIU (DE 10 A 13 HORES)

. 1 nen/a ...........................

45 €

. 2 germans ......................

80 €

. 3 germans......................

95 €

AULA 9 (DE 9 A 10 HORES)

. per nen/a ........................ 10 €

SERVEI DE MENJADOR (DE 13.00 A 15.00 HORES)
Per nen/a ......................... 50 €
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EXTIU EXTREM (DE 10 A 13 HORES)

1 nen/a ............................. 45 €
2 germans ....................... 80 €
3 germans....................... 95 €

ACTIVITATS TALLERS (CURS COMPLET I PER PERSONA)

Taller d’anglès ....................................

55 €

Taller psicomotricitat nadons ...............

105 €

Taller psicomotricitat caminadors fins a 6
anys.....................................................

80 €

Taller arts plàstiques ..........................

40 €

ENTRADES PER A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS DE JOVENTUT (DIÀRIES):

Parc infantil de Nadal ......

1€

JIC JAC JOC ...................

1€

Discoteca “Video Road
Show” ..............................

3€

Concerts de Rock ............

3€
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.

En cas d’anul·lació, per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord amb els terminis

següents:

-

Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de l’inici de l’activitat, es retornarà
el 80% de l’import abonat.

-

Si l’anul·lació es produeix entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es
retornarà el 50% de l’import abonat.

-

En qualsevol altre cas no hi ha dret a devolució de l’import abonat.

UTILITZACIO BUCS MUNICIPALS D’ASSAIG MUSICAL:

Fiança, per cada membre del grup musical....................................

100 €

Es faculta a la Junta de Govern Local per a modificar totes aquestes tarifes anteriors.

Disposició final
Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 2 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PUBLICS
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER ACTUACIONS MUNICIPALS DERIVADES DE
L'ORGANITZACIÓ DE FESTES PER L'AJUNTAMENT

La pròpia dinàmica i tradició popular fan que l'Ajuntament, en determinades èpoques i
circumstàncies, com poden ésser les festes majors, organitzi festes lúdiques per a l'esbarjo en
general. Per no gravar totalment l'economia municipal amb els costos de totes les actuacions,
hi ha una part a càrrec del que hi vulgui participar, mitjançant les següents

- Cap d’any ....................... de 16 a 20 €
- Balls de Festa Major....... de 10 a 20 €
- Gala de l’esport .............. de 6 a 15 €
- Espectacles teatrals ....... de 6 a 20 €
- Concerts......................... de 12 a 30 €
Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes tarifes.
Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.

163

ANNEX 3 A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER AL TRANSPORT ESCOLAR.

Objecte.

Donar un servei de transport escolar complementari als alumnes que tinguin necessitat
d’aquest servei addicional, acordat per l’Ajuntament.
Tarifes.
Pel transport de migdia dels alumnes de la
Plana i la Pineda, per alumne/mensual ............. 7 €
Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes ordenances.
Disposició final.

Aquest annex estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 4 A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER AL TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES AMB
DISMINUCIÓ ALS CENTRES OCUPACIONALS.

Objecte.

Donar un servei de transport adaptat de persones amb disminució als centres ocupacionals,
d’acord amb el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès, assumint el
50% del cost l’Ajuntament i la resta a càrrec dels familiars dels usuaris.
Tarifes.

Pel transport adaptat de persones amb
disminució als centres ocupacionals, per
persona/mensuals ............................................. 84 €
En aquells casos que els Serveis Socials de l’Ajuntament, per la capacitat econòmica de
l’interessat, considerin oportú aplicar una reducció de l’import anterior, aquest serà per
persona/mensual de 60 €

Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes tarifes.

Disposició final.

Aquest annex estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D’ÀREES ESPORTIVES
MUNICIPALS.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.4.o), s’estableix i regula la present taxa per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals.

Seran objecte d’aquesta exacció:

a) La utilització de les piscines municipals coberta i descobertes.

b) La utilització de la pista de tennis.

c) La utilització del camp de futbol.

d) La utilització del pavelló cobert.

e) Qualsevol altra instal·lació esportiva mpal.
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Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable està determinat per la utilització de les instal·lacions esportives i l’obligació de
contribuir neix des que la utilització s’iniciï, mitjançant l’entrada als recintes de les piscines,
pista de tennis, camp de futbol, i resta d’instal·lacions.

Els subjectes passius seran les persones naturals o jurídiques usuàries de totes les
instal·lacions esportives mpals.

Article 3r.
Bases de gravamen

Es prendran com a bases de gravamen de la present exacció les següents:

a) El nombre de persones que efectuïn l’entrada en els recintes de les piscines.
b) El nombre de persones que es puguin matricular en els diferents cursets de natació que
s’imparteixin. Igualment si es fessin d’altres activitats.
c) La utilització de la pista de tennis, sens perjudici de les persones que puguin utilitzar-la
(siguin dos o quatre). Igualment del camp de futbol. O de qualsevol altra Instal·lació esportiva
municipal.
d) Quotes d’inscripció, d’abonament i altres activitats que es puguin desenvolupar en la piscina
coberta.

Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats esportives, clubs, institucions u
organitzacions representatives, als efectes no solament de facilitar el cobrament de les taxes,
sinó per la millora de la prestació dels serveis.
Article 4t.
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Normes de gestió.

Les exaccions es consideren devengades simultàniament a la utilització dels béns i serveis
aquí previstos i les quotes es recaptaran en el moment d’entrar en els recintes corresponents o
de sol·licitar els serveis establerts.
Article 5è.
Tarifes

Les tarifes a aplicar seran les següents:

Tarifa 1. Preus piscines i activitats (Residents en el municipi)

ABONAMENTS

EUROS

Infantil (de 0 a 4 anys) ......................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) ....................................

18,70

Adult ..................................................................

34,10

Parella...............................................................

52,90

Familiar parella + 1 ...........................................

60,20

Familiar parella + 2 ............................................

66,10

Adult matí ..........................................................

25,80

Gent gran .........................................................

19,30

Monoparental ....................................................

39,00
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INSCRIPCIÓ

EUROS

Infantil (de 0 a 4 anys) ......................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) ....................................

38,30

Adult ..................................................................

56,55

Parella...............................................................

96,90

Familiar parella + 1 ...........................................

112,30

Familiar parella + 2 ............................................

131,10

Adult matí ..........................................................

40,40

Gent gran .........................................................

38,80

Monoparental ....................................................

79,70

ENTRADA PUNTUAL

EUROS

Infantil(de 5 a 14 anys) ....................................

4,90

Adult ..................................................................

7,00

Gent gran ..........................................................

4,90
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ENTRADA PUNTUAL PISCINA

EUROS

Infantil(de 5 a 14 anys) ....................................

3,65

Adult ..................................................................

5,00

Gent gran ..........................................................

3,65

BONO 10

EUROS

Infantil ...............................................................

35,30

Adult ..................................................................

47,20

BONOS ESPECIALS ESTIU

EUROS

7 dies ................................................................

24,90

7 dies infantile...................................................

18,70

15 dies ..............................................................

37,50

15 dies infantil...................................................

25,25

1 mes ................................................................

48,70

1 mes infantil.....................................................

32,30

2 mesos ............................................................

68,70

2 mesos infantil.................................................

44,45

3 mesos ............................................................

106,00

3 mesos infantil.................................................

64,60
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PISCINA ESTIU

EUROS

Infantil (0 a 4 anys) ............................................

Gratuït

Laboral ..............................................................

3,05

Gent gran ..........................................................

1,80

Diumenges (mig dia) ........................................

3,05

Dissabtes i festius.............................................

3,40

Quota tempo .....................................................

48,10

Mat. curset ........................................................

33,50

3 cursos estiu per abonats ...............................

89,00

PISCINA ESTIU LA PLANA

EUROS

Infantil (0 a 5 anys) ............................................

Gratuït

Laboral matí......................................................

1,00

Laboral tarda.....................................................

1,00

Diumenges (mig dia) ........................................

1,50

Abonament temporada .....................................

24,00
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CURSOS NATACIO TRIMESTRALS

EUROS

Nadons 1 dia setmana (de 3 a 36 m) ................

53,60

Infantils (3 a 5 anys):
1 dia setmana ...................................................

46,10

2 dies setmana .................................................

72,70

Infantils (6 a 14 anys):
1 dia setmana ...................................................

23,30

2 dies setmana .................................................

36,90

3 dies setmana .................................................

42,50

Adults
1 dia setmana ...................................................

25,10

2 dies setmana .................................................

44,40

3 dies setmana .................................................

53,00

Estiu (piscina coberta)
Quinzenal abonats............................................

44,20

Quinzenal NO abonats .....................................

51,10
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ACTIVITATS DIRIGIDES AQUÀTIQUES
TRIMESTRALS

EUROS

Adult:
1 dia setmana ...................................................

Gratuïta

2 dies setmana .................................................

Gratuïta

3 dies setmana .................................................

Gratuïta

Gent gran:
1 dia setmana ...................................................

Gratuita

2 dies setmana .................................................

Gratuita

3 dies setmana .................................................

Gratuïta
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ACTIVITATS DIRIGIDES DE SALA
(MENSUALS)

EUROS

Adult:
1 dia setmana ...................................................

6,10

2 dies setmana .................................................

11,10

3 dies setmana .................................................

14,70

Gent gran:
1 dia setmana ...................................................

6,10

2 dies setmana .................................................

10,10

Activitats especials:
1 dia setmana ...................................................

17,70

2 dies setmana .................................................

30,30

3 dies setmana .................................................

38,40

Activitats Infantils:
Jazz iniciació ....................................................
Jazz petit...........................................................
Aeròbic jove ......................................................
Quota total activitats mensual
(només per abonats) Inclou spinning ...............

17,70
8,50
13,55

NATACIO ESCOLAR TRIMESTRAL

EUROS
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14,10

(HORARI ESCOLAR)

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ..........................

34,40

Alumnes 3-5 anys (1 dia)..................................

26,80

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ...............................

21,60

Alumnes 12-36 mesos (2 dies).........................

68,30

Alumnes 3-5 anys (2 dies)................................

52,80

Alumnes 6-16 anys (2 dies)..............................

41,90

NATACIO EXTRA-ESCOLAR
TRIMESTRAL
(AMPA)

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ..........................

42,10

Alumnes 3-5 anys (1 dia)..................................

35,00

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ...............................

29,70

Alumnes 3-5 anys (2 dies)................................

71,20

Alumnes 6-16 anys (2 dies)..............................

59,00

VARIS

EUROS

Lloguer de carrer (1 hora) ................................

24,90

Serveis personals .............................................

38,90

Per als residents d’altres poblacions:
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ABONAMENTS

EUROS

Infantil ( de 0 a 4 anys) ......................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) ....................................

21,60

Adult ..................................................................

36,80

Parella...............................................................

57,80

Adult matí..........................................................

28,40

Gent gran ..........................................................

21,50

Monoparental ....................................................

46,00

INSCRIPCIO

EUROS

Infantil ( de 0 a 4 anys) ......................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) ....................................

44,50

Adult ..................................................................

65,60

Parella...............................................................

109,50

Adult matí..........................................................

45,20

Gent gran ..........................................................

44,50

Monoparental ....................................................

94,00

ENTRADA PUNTUAL

EUROS

Infantil ( de 5 a 14 anys) ....................................

5,75
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Adult ..................................................................

8,05

Gent gran ..........................................................

5,75

ENTRADA PUNTUAL PISCINA

EUROS

Infantil ( de 5 a 14 anys) ....................................

4,05

Adult ..................................................................

6,40

Gent gran ..........................................................

4,05

BONO 10

EUROS

Infantil................................................................

40,95

Adult ..................................................................

56,50
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CURSOS DE NATACIO
TRIMESTRALS

EUROS

Nadons 1 dia setmana (de 3 a 36 m)...............

63,80

Infantils (de 3 a 5 anys)
1 dia setmana ...................................................

55,30

2 dies setmana .................................................

86,00

Infantils (de 6 a 14 anys)
1 dia setmana ...................................................

47,40

2 dies setmana .................................................

73,30

3 dies setmana .................................................

85,30

Adults:
1 dia setmana ...................................................

50,20

2 dies setmana .................................................

88,20

3 dies setmana .................................................

106,00
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ACTIVITATS DIRIGIDES DE SALA
MENSUAL

EUROS

Adult:
1 dia setmana ...................................................

12,15

2 dies setmana .................................................

22,10

3 dies setmana .................................................

29,30

Gent gran
1 dia setmana ...................................................

5,70

2 dies setmana .................................................

10,10

Activitats especials:
1 dia setmana ...................................................

37,00

2 dies setmana .................................................

60,00

3 dies setmana .................................................

79,10

ACTIVITATS DIRIGIDES DE SALA
MENSUAL

EUROS

Activitats infantils
Jazz iniciació.....................................................

35,00

Jazz petit...........................................................

16,80

Aeròbic jove ......................................................

27,50
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NATACIO ESCOLAR
TRIMESTRAL

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ..........................

37,60

Alumnes 3-5 anys (1 dia)..................................

29,30

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ...............................

24,50

Alumnes 12-36 mesos (2 dies).........................

73,30

Alumnes 3-5 anys (2 dies)................................

58,00

Alumnes 6-16 anys (2 dies)..............................

47,30

NATACIO EXTRA-ESCOLAR
TRIMESTRAL (AMPA)

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ..........................

43,10

Alumnes 3-5 anys (1 dia)..................................

36,80

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ...............................

32,50

Alumnes 3-5 anys (2 dies)................................

84,50

Alumnes 6-16 anys (2 dies)..............................

65,20
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Tarifa 2. Per utilització de la pista de tennis.

1. Partit diürn................................................................
4,40 €/hora
2. partit nocturn ................................................................
5,65 €/hora

Tarifa 3.- Per utilització del camp de futbol de gespa artificial.

1. Partit diürn................................................................
160,00 €/partit
2. partit nocturn ................................................................
190,00 €/partit

Tarifa 4.- Per utilització de pistes poliesportives i de pavellons d’esports.

1. Partit o entrenament................................

38,00 €/hora

Al pavelló polisportiu s'observarà el règim d'autoritzacions i ajudes previst al reglament
regulador de les esmentades instal·lacions esportives.

Disposició final

Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ORDENANÇA FISCAL 17. PREUS PUBLICS
ANNEX 6
TARIFES DE PREUS PUBLICS PER LA UTILITZACIO DE L’AUDITORI JOSEP
CARRERAS I DEL CONSERVATORI DE MUSICA

Objecte. La utilització dels diferents espais de l’Auditori Josep Carreras i del Conservatori
de Música per entitats o particulars, és l’objecte d’aquesta exacció.

Tarifes. Per cada utilització de les relacionades, així com instrumental, pianos, personal,
etc, s’aplicaran les següents tarifes:

TARIFES

Auditori Josep Carreras

4 hores (matí o tarda) ................................................................
930 €
8 hores (matí o tarda) ................................................................
1.280 €
Acte nit (2,5 hores) ................................................................
850 €
Assaig (3 hores) i concert ..........................................................
980 €
Suplements:
Ús del piano ..............................................................................
500 €
Ús del piano i presència afinador...............................................
580 €
Increment per dia festiu .............................................................
260 €
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Auditori Pare Antoni Soler (Conservatori)

4 hores (matí o tarda) ................................................................
340 €
8 hores (matí o tarda) ................................................................
580 €
Acte nit (2,5 hores) ................................................................
340 €
Assaig (3 hores) i concert ..........................................................
420 €
Suplements:
Ús del piano ..............................................................................
200 €
Ús del piano i presència afinador...............................................
280 €
Increment per dia festiu .............................................................
120 €

Espai Xavier Montsalvatge
4 hores (matí o tarda) ................................................................
370 €
8 hores (matí o tarda) ................................................................
560 €
Acte nit (2,5 hores) ................................................................
370 €
Suplements:
Increment per dia festiu .............................................................
90 €
Muntatge d’elements de sala.....................................................
30 €
Normes de gestió.

Les tarifes es liquidaran en règim d’autoliquidació, abans de la utilització de l’espai sol·licitat.

Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes tarifes.
Disposició final.
Aquest annex estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva denegació
expresses.
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ORDENANÇA FISCAL 17. PREUS PUBLICS
ANNEX 7
TARIFES DE PREUS PUBLICS PEL SERVEI DE RESIDÈNCIA DE GENT GRAN.

Article 1r.
Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el
que disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l'article 127 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes
locals, l'Ajuntament Ple acorda l'establiment dels preus públics continguts en la present
Ordenança Fiscal.

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del
Títol Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre Hisendes
Locals i, supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i en allò que preveuen els textos
anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.

Resta sotmès a la present Ordenança l’exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat
prestar el servei de Residència de Gent Gran al Municipi de Vila-seca.
El Servei de Residència de persones grans es troba inclòs dintre la competència
assenyalada en la Llei Municipal catalana i de Règim Local de Catalunya, a favor del
Municipi.
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Article 2.Principis a seguir en la prestació del Servei.

Els serveis regulats en aquesta ordenança tindran la condició de servei essencial d’interès
general sotmès al principis d’universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets dels
usuaris.
Article 3.

Els serveis regulats en aquesta ordenança poden ser prestats simultàniament, i en règim de
lliure concurrència per aquest Ajuntament, i per empreses privades degudament
autoritzades per la corporació municipal.
Article 4. Normativa aplicable :

Les entitats prestadores del servei hauran de complir tota la normativa vigent relativa a
aquests serveis que dicti la Generalitat de Catalunya, o l’Ajuntament, i en especial :

-

Decret 135/1995 ( Codi d’Accessibilitat de Catalunya ), pel que fa a les condicions
arquitectòniques dels espais d’us públic ( incloses les residències geriàtriques ).

-

Ordre de 15 de Juliol de 1987, reguladora de les condicions materials mínimes dels
establiments relatius a serveis socials.

-

Decret 284/1996 ( relatiu al sistema d’autoritzacions, personal, documentació i
protocol ) modificat per el Decret 176/2000.

-

Llei 21/2000 sobre drets d'Informació sobre la Salut .

-

Llei 11/2001 d’Acolliment familiar a persones grans .

-

També en el seu cas, els Decret 92/2002 del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de condicions de centres sociosanitaris, i el decret 182/2003 del Departament
de Benestar Social pel que fa a la regulació dels serveis d’acolliment diürn de
centres de dia per a gent gran.
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L’ Ajuntament de Vila-seca ha signat convenis, en data 25 de juliol de 2000 amb els
Departaments de Sanitat i Benestar Social per a la concertació de 25 places sociosanitàries
i 50 places assistides respectivament.
Aquest Servei, en l’actualitat el presta l'Ajuntament en règim de Concessió Administrativa.

Això ha de comportar que el prestador del servei en règim de concessió resti obligat al
compliment de les normes d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques derivades del
règim de concerts amb aquests Departaments.
L’adjudicatari està obligat a complir la legislació vigent en matèria de relacions laborals,
seguretat social, i seguretat e higiene en el treball, i en especial, tota la normativa de la
Generalitat de Catalunya aplicable a residències amb places assistides i sociosanitàries.

RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA DE GENT GRAN PRESTAT PER
L’AJUNTAMENT EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA:

Article 5.Tarifes del servei :

5.1.TARIFA PER A LES PLACES SOCIOSANITÀRIES CONCERTADES:
La que resulti del Concert amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, dins el Programa “Vida als anys” del Servei Català de la Salut.

5.2.TARIFA PER A LES PLACES ASSISTIDES CONCERTADES :
La que resulti del Concert amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, dins el Programa d’Acolliment Residencial.
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5.3.TARIFA PER PLACES NO CONCERTADES, DE NOU INGRES ( IVA INCLÒS )

- Habitació individual ( residència assistida ) ............................. 2.397,00 €/mes
- Habitació doble ( residència assistida ) ................................... 2.243,00 €/mes

5.4.TARIFA PEL SERVEI DE CENTRES DE DIA I ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA ( IVA
INCLÒS ).

- Centre de dia...........................................................................

675,00 €/mes

5.5.TARIFA PEL SERVEI DE ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ( IVA INCLÒS ).
Atenció domiciliària ( dies feiners ) ( privats ) :

- Atenció a la llar (neteja)...........................................................

13,27 €/ hora

- Treballadora familiar................................................................ 14,00€/ hora (1 hora)
................................................................................................ 13,84€/hora (2 hores)
................................................................................................
13,74€/hora (3 o més hores)
- Auxiliar clínica................................................................
14,00€/ hora (1 hora)
................................................................................................ 13,84€/hora (2 hores)
................................................................................................
13,74€/hora (3 o més hores)
- Diplomat en Infermeria ............................................................

25,95 €/ servei

REVISIO DE LES TARIFES :
Article 6. Causes de Revisió de les tarifes corresponents a les places no concertades amb el
Departament de Sanitat i Seguretat Social i amb el Departament de Benestar Social.
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L’Ajuntament adoptarà els acords necessaris per garantir sempre l’autofinançament dels
servei mitjançant el manteniment de l’equilibri econòmic-financer a la concessió.

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes no
subjectes a Concert .

Article 7. Procediment d’aprovació de la revisió de Tarifes per les places no
concertades :

Les tarifes seran tramitades reglamentàriament i aprovades pel Ple Municipal per majoria
simple dels seus membres.
El procediment a seguir per a la modificació de tarifes serà el següent :

a) Inici de l’expedient a instància del concessionari .

La sol·licitud de modificació de les tarifes de l’entitat que presti el servei davant de
l’Ajuntament serà mitjançant escrit.

b) L'Ajuntament formularà un projecte d’ordenança on previs els informes i estudis
necessaris, s’incloguin les tarifes proposades.

c) El projecte se sotmetrà a l’aprovació inicial del Ple per majoria simple.

d) Un cop aprovat el projecte pel Ple, s’obrirà tràmit d’informació pública i audiència als
interessats per un període mínim de 30 dies hàbils .

e) Posteriorment es procedirà a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Ple
per majoria simple.
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En el supòsit que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, de forma automàtica , sense més tràmit.

f)

Finalment, es publicarà el text íntegre de l’ordenança al BOP.

DISPOSICIÓ FINAL :

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX 8 A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES PEL SERVEI DE LLARS MUNICIPALS D’INFANTS

Article 1.Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el que
disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l’article 127 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament Ple acorda l’establiment dels preus públics continguts en la present Ordenança
Fiscal.

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del Títol
Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre hisendes locals i,
supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i en allò que preveuen els textos anteriors, són
d’aplicació les previsions d’aquesta ordenança.

Resta sotmès a la present Ordenança l’exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat
prestar el servei de llars d’infants de titularitat municipal.

L’objecte d’aquest servei públic consisteix en l’atenció educativa i assistencial dels infants de 0
a 3 anys de conformitat amb la normativa sectorial vigent, relativa a aquest servei que dicti la
Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament i en especial:

Estatal: Real Decreto 828/2003, de 27 de juny
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Autonòmica de Catalunya:
- Llei 5/2004, de 9 de juliol
- Decret 198/1996, de 12 de juny
- Decret 65/1982, de 9 de març
- Ordre d’11 de maig de 1983
- Ordre d’1 de juny de 1983 (en allò no derogat)
- Ordre d’1 d’agost de 1984
- Decret 317/2004, de 22 de juny
- Decret 252/2004, d’1 d’abril
- Decret 333/2002, de 19 de novembre

Aquest servei, en l’actualitat el presta l’Ajuntament en règim de concessió administrativa, això
ha de comportar que el prestador del servei en règim de concessió resti obligat al compliment
de les normes d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques contemplades al plec de
condicions i aquesta ordenança.

Així mateix l’Ajuntament està obligat a complir amb la normativa vigent en matèria de llars
d’infants.

Article 2.Bonificacions

Tindran una bonificació sobre les quotes mensuals, les famílies nombroses, i també totes
les famílies en funció de l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM) segons
escalat, que s’inclou a l’article 3. Tarifes.
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A les famílies nombroses també se’ls hi podrà acumular la bonificació en relació al nivell de
renda.
Les famílies nombroses hauran d’acreditar estar en possessió del Document de família
nombrosa expedit a tal fi per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, i
en vigència en la data de realitzar la matrícula.

Les famílies que ho acreditin documentalment se’ls aplicarà les quotes corresponents d’acord
amb els ingressos familiars, que hauran de justificar mitjançant declaració de renda de la unitat
familiar (pare i mare, tutors, etc) o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària.
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Article 3.-

Tarifes

-

Des de 1r de setembre de 2009 a 31 d’agost de 2010

-

Tarifes a aplicar segons nivell de renda

SERVEI
SEGONS
HORARI

Més de
28.527,24
€/any

De
21.395,40
a 28.527,24
€/any

De
14.263,62
a 21.395,40
€/any

De
7.131,80
a 14.263,62 €/any

IPREM fins

FAMILIES
NOMBROSES
--

7.131,80 €/any

TARIFA
INTEGRA
categoria
General

Especial

50 %

100 %

APORTACIO AJUNTAMENT
Escolarització
9h/12,30 i
15h/17h

170 €/mes

10 %

20%

30%

40%

Menjador
(12,30 a 15 h)

140 €/mes

5%

10 %

20 %

30 %

altres

1 dia menjador
ocasional

9 €/dia

----

----

----

----

bonificacions

Usuari acollida
8h/9h
i/o17h/18h

35€/mes 1h
1/2h 25 €

5%

10 %

20 %

30 %

possibles:
segons nivell

Acollida per 1
hora
Ocasional

4 €/dia

----

----
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----

----

renda

Article 4.Forma de pagament

1. Les quotes es pagaran a través de banc o caixa, dins els 5 primers dies de cada
mes. Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als
mesos de setembre a juliol. Durant el mes d’agost s’estableix un taller amb les
mateixes tarifes i horaris. En cas d’impagament s’iniciarà el procediment executiu
aplicant els recàrrecs corresponents.

2. Durant el curs, les famílies hauran de comunicar les baixes definitives 15 dies abans
que s’acabi el mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa, l’Ajuntament
no retornarà l’import de la mensualitat en curs. Durant els períodes de baixa temporal
justificada la família abonarà igualment la quota.

3. L’Ajuntament procedirà a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en el supòsit que la
família deixi de satisfer les quotes corresponents a dues mensualitats. Tanmateix, la
baixa no justificada durant més de 15 dies naturals també provocarà la baixa definitiva
de l’infant i la cobertura immediata de la plaça.

Article 5.Revisió de les tarifes.

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes d’acord
amb l’estipulat en el plec de condicions que ha servit de base en el concurs pel qual s’ha
adjudicat el servei, havent-se de realitzar els tràmits adients.
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Article 6.Fixació de les tarifes.

S’autoritza a la Junta de Govern Local la fixació, modificació, etc. de les tarifes relacionades
amb aquesta ordenança fiscal.
Les tarifes d’aquesta ordenança regiran del setembre de l’any en curs a l’agost de l’any
següent.
DISPOSICIÓ FINAL-

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 18

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

Article 1r.
Naturalesa i fet imposable.

De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de la base de Règim
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15.2, 59 i 78 al 91 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament acorda establir i exercir les facultats en ordre a la fixació dels elements necessaris
per a la determinació de les quotes tributàries en l'impost sobre activitats econòmiques, el qual
es regula per la present ordenança fiscal i demés normativa general d'aplicació.

Article 2n.

1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable
del qual està constituït per l'exercici, en territori nacional, d'activitats empresarials,
professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i estiguin o no especificades
en les Tarifes de l'Impost.

2. Es consideren, a l'efecte d'aquest impost, activitats empresarials les agrícoles, ramaderes,
forestals, pesqueres, industrials, comercials, de serveis i mineres.

3. Tot això d’acord amb l’article 78 del RDL 2/2004.
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Article 3r.

1. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic,
quan comporti l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o
d'un de tots dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

2. El contingut de les activitats gravades es definirà en les tarifes de l'impost.

Article 4t.

L'exercici de les activitats gravades s'aprovarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en
particular, pels establerts en l'article 3 del Codi de Comerç.

Article 5è.

No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats:

1.

L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat

degudament inventariats, com és l'immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de
transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués
utilitzat durant el mateix període de temps.

2.

La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis

professionals.

3. L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o adornament de l'establiment.
Per contra, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a obsequi als clients.
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4. Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.

Article 6è. Exempcions.

Estaran exemptes de l'impost:

Totes aquelles que es troben contemplades a l’article 83 del RDL 2/2004.

Article 7è. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques a què es refereix la
Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que
originin el fet imposable.

Article 8è. Quota Tributària.

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les Tarifes de l'Impost d'acord amb els preceptes
continguts en la Llei 39/88, de 28 de desembre, i en les disposicions que la recullen, la
complementen i desenvolupen, i els coeficients i les bonificacions previstes per la Llei i
regulades en aquesta Ordenança fiscal.
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Article 9è.

Les tarifes de l'impost, en les què es fixaran les quotes mínimes, així com la Instrucció per a la
seva aplicació, seran les fixades pel Govern.

Article 10è. Tarifes mínimes de l’impost.

Les lleis de pressupostos generals de l'Estat podran modificar les tarifes de l'impost i actualitzar
les quotes contingudes en aquelles.

Article 11è. Coeficient de ponderació.

Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals 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.

Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre:

Import net de la xifra de negocis (euros)............................................ coeficient
Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00

1,29

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00

1,30

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00

1,32

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00

1,33

Mes de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31
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Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’import net de la xifra de
negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides
per ell mateix i es determinarà d’acord amb el previst en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article
82 d’aquest RDL 2/2004.

Article 12è. Escala de coeficients de ponderació de la situació física.

A més del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior, l'Ajuntament estableix sobre les
quotes incrementades per l'aplicació del dit coeficient, una escala de coeficients que ponderi la
situació física de l'establiment dins del terme municipal, atenent, la categoria del carrer en què
radiqui. L'índex mínim de l'esmentada escala no podrà ser inferior a 0,4 i el màxim no podrà
excedir el nombre de 3,8.

D'acord amb l'article 87 del RDL 2/2004, es fixa una escala de coeficients que pondera la
situació física de l'activitat, atenent la categoria del carrer on es troba ubicada.

De conformitat amb l'article 87.3 del RDL 2/2004, s'estableixen cinc categories de carrers en el
Municipi, la classificació dels quals es detalla en l'Annex que hi ha al final de totes les
Ordenances Fiscals.
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Els coeficients de situació física segons la categoria dels carrers seran els següents:

Categoria del carrer

Coeficient

Primera Categoria
Segona Categoria
Tercera Categoria
Quarta Categoria
Cinquena Categoria

3.45
3.32
3.13
2.99
2.88

Període impositiu i acreditament

Article 13è.

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions
d'alta, ja que en aquest cas comprendrà des de la data de l'inici de l'activitat fins al final de l'any
natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles,
excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de l'inici de l'activitat no coincideixi amb
l'any natural, ja que en aquest supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de
trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, amb la inclusió del de l'inici de l'exercici de
l'activitat.

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament de l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals. S'exclourà el trimestre en què s'ha produït el cessament.
Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota
corresponent als trimestres naturals en que no s'hagi exercit l'activitat.
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3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades,
l'acreditament es produeix per la realització de cada una d'elles, i caldrà presentar les
corresponents declaracions en la forma que s'estableixi reglamentàriament.
Gestió

Article 14è.

1. L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà anualment,
i estarà constituïda per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius,
quotes i, si escau, del recàrrec provincial.

2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions d'alta en
la Matrícula, en els terminis de temps i termes que reglamentàriament s'estableixin.

Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d'ordre físic,
econòmic o jurídic que es produeixin a l'exercici de les activitats gravades i que tinguin
transcendència pel que fa a de la seva tributació per aquest Impost. Caldrà que les formalitzin
en els terminis de temps i termes que reglamentàriament s'estableixin.

En tots aquests aspectes, s’estarà al que disposa l’article 90.2 del RDL 2/2004.

3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, resultants de les
actuacions d'inspecció tributària de la formalització d'altes i comunicacions, es consideraran
acte administratiu, i alleujaran la modificació del Cens. Qualsevol modificació de la Matrícula
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que es refereixi a dades obrants en els Censos requerirà, inexcusablement, la prèvia alteració
d'aquests últims en el mateix sentit.

4. L’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació.

Article 15è.

1. La formació de la matrícula de l'impost, la qualificació de les activitats econòmiques, la
fixació de les quotes corresponents i, en general, la gestió censal del tribut es portarà a terme
per l'Administració Tributària de l'Estat.
Sense perjudici de tot això, la notificació d'aquests actes pot ser practicada per l'Ajuntament,
Diputació –BASE-, o per l’Administració de l'Estat, juntament amb la notificació de les
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris.
Tractant-se de quotes municipals, les funcions a què es refereix el paràgraf primer d'aquest
apartat podran ésser delegades als ajuntaments, diputacions provincials, consells insulars i
comunitats autònomes que ho sol·licitin, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d'aquest impost, es portarà a terme per l'Organisme Autònom de Recaptació de Tributs de la
Diputació de Tarragona u Organisme Autònom de Gestió d'Ingressos Locals - BASE-, i
comprendrà les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de
les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de
cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels
recursos que s'interposin contra els esmentats actes i actuacions per a la informació i
assistència al contribuent, referides a les matèries compreses en aquest paràgraf.

3. La inspecció d'aquest impost es portarà a terme pels òrgans competents de l'Administració
Tributària de l'Estat, sense perjudici de les delegacions que puguin fer-se als ajuntaments,
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diputacions provincials, consells insulars i comunitats autònomes que ho sol·licitin, i de les
fórmules de col·laboració que puguin establir-se amb les esmentades entitats, tot això en els
termes que disposi el Ministeri d'Economia i Hisenda.

4. En tots els casos el coneixement de les reclamacions que s'interposin contra els actes de
gestió censal dictats per l'Administració Tributària de l'Estat a què es refereix el paràgraf primer
de l'apartat 1 d'aquest article, així com els actes d'igual naturalesa dictats en virtut de la
delegació prevista en el paràgraf tercer del mateix apartat, correspondrà als Tribunals
Economicoadministratius de l'Estat.

De la mateixa manera, correspondrà als esmentats Tribunals Economicoadministratius, el
coneixement de les reclamacions que s'interposin contra els actes dictats en virtut de la
delegació prevista a l'apartat 3 d'aquests article que comportin inclusió, exclusió o alteració de
les dades contingudes en els cens de l'impost.

5. Per acord municipal es troba delegada en la Diputació de Tarragona, en el seu oganisme
autònom de BASE, gestió d’ingressos locals, les facultats de gestió, inspecció i comprovació
d'aquest impost, i les normes contemplades en aquesta Ordenança Fiscal seran aplicables a
l’administració delegada.
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Article 16è. Infraccions i sancions

En la qualificació de les infraccions tributàries i en la consegüent determinació de les sancions
que per aquestes correspongui en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.

* Classificació de carrers al final de totes les Ordenances fiscals.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES EN RÈGIM DE DRET PÚBLIC

Article 1r.
Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per prestació de serveis públics, realitzar obres o realització d’activitats administratives en
règim de dret públic, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposen els articles 20.4 i 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n.
Concepte

Tindran la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixi l’Ajuntament
per:

La prestació d’un servei públic, la realització d’obres o la realització d’una activitat
administrativa en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o
beneficiï de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies següents:
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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 requerides siguin imprescindibles per la vida privada o
social del sol·licitant.

Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor
del sector públic d’acord a la normativa vigent.

S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan
hagi estat motivat directa o indirectament pel mateix en raó de que les seves actuacions u
omissions obliguin a l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats, a prestar serveis o realitzar
obres, per raons de seguretat, salubritat, d’abastament de la població o d’ordre urbanístic o
qualsevol altres.
Article 3r.
Subjectes passius

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix la Llei General Tributària :

Que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pels serveis, obres o activitats locals que
presti o realitzi l’Ajuntament, conforme a algun dels supòsits previstos en l’article 20.4 del
RDL 2/2004.

Tindran la condició de substituts del contribuent:
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a) En les taxes establertes per raó de serveis, obres o activitats que beneficien o afecten als
ocupants de vivendes o locals, els propietaris dels esmentats immobles, el quals podran
repercutir, en el seu cas, 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 d’obres.

c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis, de
prevenció de ruïnes, construccions i enderrocs, salvaments i, en general, de protecció de
persones i béns, comprenen també el manteniment del servei, les entitats o societats
asseguradores del risc.

Article 4t.
Import taxes

1. En general, i d’acord amb el que es preveu al paràgraf següent, l’import de les taxes per
la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir, en el seu
conjunt, del cost real o previsible del servei, obra o activitat de que es tracti, o en el seu
defecte, del valor de la prestació rebuda.

Per la determinació de l’esmentat import se prendran en consideració els costos directes i
indirectes, inclusiu els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat, i en el seu cas, els
necessaris per garantir el manteniment i desenvolupament raonable del servei, obra o
activitat per quina prestació o realització s’exigeix la taxa, tot això amb independència del
pressupost u organisme que el satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del
servei o activitat de que es tracti, es calcularà d’acord amb el pressupost i projecte aprovats
per l’òrgan competent.
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2. La quota tributària consistirà en:

a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa.
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.

3. Per a la determinació de la quantia de les taxes es podran tenir en compte criteris
genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

Article 5è.
Meritació

1. Les taxes meritaran segons la naturalesa del fet imposable:

a) Quan s’iniciï la prestació del servei, o l’obra o la realització de l’activitat, encara que en
ambdós casos s’exigirà el dipòsit previ del seu import total.

b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà ni
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

2. Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el devengo periòdic d’aquesta, el mateix
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.

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.

4. L’Ajuntament exigeix les taxes en règim d’autoliquidació.
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5. L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitat, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb el fi de simplificar
l’acompliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes, o els
procediments de liquidació o recaptació.

Article 6è.

D’aquesta Ordenança Fiscal, se’n derivaran diferents Annexes de la mateixa, en el que es
contindran les diferents especialitats, modalitats, ampliacions, conceptes, etc., amb les
seves especificacions que cadascun desenvoluparà i que complementarà el redactat
d’aquesta Ordenança Fiscal.

Article 7è.

En el no previst en aquesta O.F s’estarà al que mani la vigent legislació.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

ANNEX 1 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS PÚBLICS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RÈGIM
DE DRET PÚBLIC.
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MERCATS MUNICIPALS

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.4.u), s’estableix i regula la present taxa per la utilització dels serveis del Mercat
Municipal.

Article 2n.
Naixement de l’obligació del contribuent.

L’obligació de contribuir neix de la utilització del servei, l’aprofitament pels interessats del
Mercat mpal., i dels serveis d’inspecció obligatori en matèria d’abasteixament o per la
realització, per part de l’Ajuntament, d’obres de reforma i millora de totes les instal·lacions o del
propi edifici.

211

Article 3r.
Persones obligades al pagament.

Venen obligades al pagament de les taxes que aquí es regulen les persones que es beneficien
especialment de la prestació de serveis públics, obres o de la realització d’activitats o que elles
mateixes provoquin, del mercat mpal.
Article 4t.
Bases

S’estableixen com a bases per a la percepció de les taxes, la utilització de tots els serveis pels
usuaris, o en tot cas, el cost general que s’origina en el Mercat mpal., o el cost de les obres de
reforma i millora de l’edifici o de les seves instal·lacions.

Article 5è.
Tarifes.

Per l'expedició o renovació dels permisos o autoritzacions per utilitzar els llocs de venda,
espais, locals o patents als mercats municipals, fins a la finalització de la concessió que de
forma general existeixi, es satisfarà la quantitat que l'Ajuntament consideri convenient, o
s'exercirà el sistema de concessió que s'estimi adient.

L'expedició de permisos queda subjecte a les següents normes:

a) En l'adjudicació per subhasta o concurs de les parades de venda, espais, locals o patents,
el drets d'expedició seran el tipus oferts a la licitació.
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A les adjudicacions directes els drets seran del 25% sobre l’import que a continuació es valora
(com a mínim) per cada parada:

Carnisseries, fruites i verdures, peixateries i forns................................
4.625 €
Comestibles, Xarcuteries, volateries, pesca salada, bar ................... 3.310 €
Lleteries, floristeries, perfumeries, drogueries, cellers i altres......... 1.965 €

c)

Als traspassos per actes intervius, els drets seran del 12,5% sobre l'import abans

esmentats.

d) Les permutes, i els traspassos entre germans o de pares a fills satisfaran un 5% dels tipus
de valoració assenyalats en aquest article i per cada lloc que es permuti.

e) Per la concessió, traspàs i utilització de les parades, es tindrà en compte allò preceptuat al
reglament de Mercats, aprovat per l'Ajuntament.

f)

Els traspassos, "mortis causa", als hereus o legataris del titular no satisfaran drets

econòmics, si es comunica la successió de la titularitat a l'Ajuntament en el termini de sis
mesos a comptar des del desés.

g) Els traspassos a hereus o legataris del titular per motius de jubilació o invalidesa d'aquest
no satisfaran drets econòmics, si es comunica en el termini de sis mesos a l'Ajuntament.

h) Per la utilització de parades de venda, espais, locals, se satisfaran les següents taxes,
anualment:

1. Tarifa única per a tota classe de parades del Mercat Municipal de Vila-seca irreductible

1.725 €/any
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2. Les galeries comercials situades a l'edifici del Mercat Municipal de Vila-seca, satisfaran
anualment, per cada galeria la quantitat de

460 €

S'inclou als esmentats cànons o taxes els serveis de neteja, vigilància, conserge, conservació i
manteniment de les despeses generals, i costos indirectes que es generen, és a dir, el
funcionament ordinari.

i) Les tarifes pel lloguer de compartiments de les cambres frigorífiques, seran les següents:

Per cada 1 m3 o fracció 80€ anuals de forma irreductible.

Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses
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Ordenança Fiscal núm. 20
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC.

Article 1r.
Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20.3 i 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n.
Concepte.

Tindran la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixi l’Ajuntament per:

La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
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S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan
hagi estat motivat directe o indirectament per aquest de manera que les seves actuacions u
omissions obliguin a l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons de
seguretat, salubritat, abastament de la població o d’ordre urbanística, o qualsevol altres.

Article 3r.
Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix la Llei General Tributària:

Que disfrutin, utilitzin o aprofitin, especialment el domini públic local en benefici particular,
conforme a algun dels supòsits prevists a l’article 20.3 del RDL 2/2004.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent:

a) En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants
de vivendes o locals, els propietaris d’aquests immobles, els quals podran repercutir, en
qualsevol cas, 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 d’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, i que comprèn també el manteniment del servei, les entitats o societats
asseguradores del risc.
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d) En les taxes establertes per la utilització privativa o l’aprofitament especial per entrades de
vehicles o carruatges a través de les voreres i per la seva construcció, manteniment,
modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals a que donin accés aquestes
entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.

Article 4t.
Import taxes.

1. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini
públic. A tal fi, les ordenances fiscal podran assenyalar en cada cas, tenint en compte la
naturalesa específica de la utilització privativa o de l’aprofitament especial que es tracti, els
criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la utilitat derivada.

Quan s’utilitzin els 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.

Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, en favor d’empreses explotadores o prestadores
dels serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, de
telecomunicacions i altres d’anàlogues que disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que
transcorrin pel domini públic local o que estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat
de les xarxes o de les instal·lacions i que afectin a tot o a una part important del veïnatge,
l’import d’aquelles consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les
esmentades empreses. Aquestes taxes són compatibles amb altres que puguin establir-se per
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la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, de les que les
esmentades empreses hagin d’ésser subjectes passius conforme al que estableix l’article 23
del RDL 2/2004.

2. Es consideren subjectes passius, en quan es refereix la taxa de l'1,5% dels ingressos bruts,
a totes les empreses explotadores, prestadores de serveis, comercialitzadores, distribuïdores,
etc. siguin o no propietàries de les xarxes.

Totes les empreses titulars de les xarxes tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament les
dades de les altres empreses que d’alguna manera operen en les seves xarxes.

3. A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses obligades al pagament
d’acord amb l’article 2.1 i 2.2 els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes
empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els
procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i
substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris
utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi
escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.

4. Les quotes d’aquesta taxa que correspongui a Telefònica de España, SA es consideren
englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a que es refereix l’apartat 1 de
l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol.

5. La compensació a la que es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas d’aplicació a les
quotes meritades per les empreses participades per Telefònica de España, SA, encara que ho
siguin íntegrament, que preseten serveis de telecomunicacions i que estan obligades al
pagament d’acord amb el que estableis l’article 2.1 de la present ordenança.
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6. La quota tributària consistirà, en:

a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.

7. Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics
de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

8. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a
que donés lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys fossin irreparables, l’entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.

Les entitats locals no podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments
a que es refereix el present apartat.
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Article 5è.
Meritació

1. Les taxes es meritaran, segons la naturalesa del seu fet imposable:

a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.

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 devengo periòdic d’aquesta, aquest tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.

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 6è.

L’Ajuntament exigeix les taxes en règim d’autoliquidació.

L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions
representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la fi de simplificar l’acompliment de
les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
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Article 7è.
Classificació de categories de carrers als efectes que pugui preveure l’Ordenança fiscal
municipal per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i import
del valor del sòl.

Els carrers del municipi es classifiquen, a tots els efectes que així ho requereixin, dintre de la
present Ordenança Fiscal, en 5 categories i el seu valor del sòl, són els següents:

1a. Categoria

IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 320 €/m2.
2a. Categoria

IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 280 €/m2.

3a. Categoria

IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 200 €/m2
4a. Categoria

IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 100 € /m2
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5a. Categoria

IMPORT DE REPERCUSIO. Mòdul-base: 75 € /m2

CLASSIFICACIÓ DE CARRERS:

La classificació de carrers vigent per a la present Ordenança Fiscal es troba reflexada en
l’Annex que figura al final de totes les Ordenances Fiscals.

Article 8è

En les diferents categories existents, en els supòsits que una activitat doni a dos carrers, vies
etc. de diferent categoria, sempre, per a liquidar els drets municipals que li corresponguin es
tindrà en compte el carrer o via de major categoria.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal serà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.

222

ANNEX 1 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

OCUPACIONS A LES PLATGES.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en especial el 20.3,
s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les
platges del municipi, donada la restricció de l’ús públic que implica la utilització o aprofitament
de les platges amb la Instal·lació de tendals, hamaques, guinguetes i altres elements de
caràcter no fix.

Article 2n.
Naixement de l’obligació de contribuir.

L’obligació de contribuir neix pel fet de l’ocupació de les platges, bé sigui amb llicència
individual, en el cas de les ocupacions temporals i aïllades o per la concessió municipal de
l’explotació dels serveis que necessitin instal·lacions fixes.

La durada d’aquestes autoritzacions, inferior a un any, vindrà donada per la llicència municipal
d’autorització corresponent.
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Article 3r.
Persones obligades al pagament.

Estaran obligades al pagament de les corresponents taxes, que s’exigeixen en règim
d’autoliquidació, els titulars de les llicències municipals, bé siguin per ocupacions individuals i
aïllades, o per explotació dels serveis.

Article 4t.
Bases.

La base d’aquesta taxa està constituïda pels metres quadrats de superfície ocupada o per
unitat, en el seu cas, tenint en compte la distribució que s’assenyali sobre el terreny.

Article 5è.
Normes de Gestió.

Les taxes seran anuals i irreductibles i independents de la utilització i de la data d’inici de
l’explotació i del temps o període de la seva concessió.

Podran recaptar-se les ocupacions individuals i aïllades, en forma de tiquets, mitjançant
recaptador nomenat a l’efecte per l’Ajuntament.
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Article 6è.
Tarifes

Les tarifes d'aquest annex d'ocupacions de platges són les següents:

1. ZONIFICACIO i MODUL-BASE DE PREU DEL SOL.

Zona de 1a. CATEGORIA:
Tota la Platja de La Pineda.
Mòdul-base de preu del sòl: 320 €.

2. TARIFES.
1. Tendals platja, per unitat (6 m2) ................................................................ 53,00 €
2. Hamaques, cadires i similars, per unitat (2 m2)......................................................
13,80 €
3. Embarcacions (amb motor), com motos aquàtiques, etc. per unitat .......................
375,00 €
4. Embarcacions (sense motor) piragües, patins, etc. per unitat (5 m2) ....................
137,00 €
5. Ginguetes, quiosc-bar i la seva terrassa (per m2) .................................................
137,00 €
6. Altres ocupacions (per m2).....................................................................................
137,00 €

Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 2 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

MERCATS D'ENCANTS A LA VIA PUBLICA.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3.n), s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic pels mercats d’encants del municipi.

Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable està determinat per la realització a la via pública i béns d’ús públic municipal
dels aprofitaments derivats dels mercats d’encants i l’obligació de contribuir neix en el moment
de l’atorgament per part de l’Ajuntament de la corresponent concessió o des que s’inicia
l’aprofitament, encara que ho hagués estat sense la corresponent autorització.

El subjecte passiu obligat al pagament són les persones titulars de les respectives concessions
o les que efectivament realitzin l’aprofitament.
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Article 3r.
Bases.

Es prendran com a bases de gravamen de la present exacció els metres lineals d’ocupació,
dies o anys.

Article 4t.
Normes de gestió.

La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.

L’exacció es considerarà devengada a partir del moment del naixement de l’obligació de
contribuir.

La utilització privativa o l’aprofitament especial s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament, per la qual
cosa els interessats presentaran al servei corresponent municipal la següent documentació:

a) Sol·licitud en model facilitat a l’efecte.
b) Fotocòpia de l’alta de l’IAE de l’any en curs.
c) Fotocòpia de l’alta d’autònoms.
d) Fotocòpia del DNI
e) Fotocòpia del permís de treball i/o residència, en els casos de persones estrangeres.
f) Representant en el cas de domiciliats en altres localitats.
g) Altres documents annexes.
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Article 5è.
Tarifes
A) El mercat situat a Vila-seca:
Per cada metre lineal, a l'any.....................................................
77,90 €
B) El mercat situat a la Pineda:
Per cada metre lineal, a l'any.....................................................
96,85 €
C) Per 1 dia i per cada metre lineal ................................
15,00 €

Les quotes per aquesta exacció tindran caràcter irreductible segons els períodes fixats a la
corresponent tarifa.

Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 3 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

OCUPACIO DE VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3.l), s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública amb taules i cadires.

Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable estarà constituït per l’ocupació de la via pública o béns d’ús públic amb taules i
cadires i neix en el moment que l’aprofitament s’ha autoritzat o des que s’ha iniciat encara que
sigui sense la pertinent llicència.

Els subjectes passius obligats al pagament són les persones físiques o jurídiques titulars de les
respectives llicències.
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Article 3r.
Bases de gravamen.

Seran el nombre d’elements col·locats i la superfície.

Article 4t.
Normes de gestió.

Les taxes d’aquesta exacció s’exigiran en règim d’autoliquidació. L’exacció es considerarà
devengada a l’atorgar-se la llicència o quan s’iniciï la utilització o aprofitament.

Les llicències s’atorgaran per l’exercici en que se sol·licitin o pel termini que marqui la llicència,
sempre inferior a un any i els interessats hauran de formular noves sol·licituds per exercicis
futurs.
Article 5è.
Tarifes

Les tarifes a aplicar seran les següents:

Ocupació amb taules i cadires per cada metre quadrat:
Zona de 1a categoria................................................................
85 €/m2
Zona de 2a Categoria................................................................
66 €/m2
Zona de 3a Categoria................................................................
33 €/m2
Zona de 4a Categoria................................................................
9 €/m2
Zona de 5a Categoria................................................................
8 €/m2
A efectes de tarificació es considera que l'ocupació d'una taula amb quatre cadires és de 4
metres quadrats. Les quotes d'aquesta exacció tindran caràcter anual.
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No obstant, quan les llicències es donin solament per temporades (temporada de l’1 de març al
31 d’octubre i temporada de l’1 de novembre al 28 de febrer de l’any següent) abonaran els
següents imports:

1a. temporada de l’1 de març al 31 d’octubre................................
60% de la tarifa
2a. temporada de l’1 de novembre al 28 de febrer ................................
40% de la tarifa

Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 4 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC.

OCUPACIONS DE VIA PUBLICA AMB QUALSEVOL MENA
D'INSTAL·LACIONS, PARADES, MATERIALS, TENDALS.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3.g), s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública amb qualsevol mena d’instal·lacions, parades, materials, tendals,
expositors, màquines, tanques d’obres.

Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable estarà determinat per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, a partir de l’atorgament de la corresponent llicència o des que s’iniciï l’aprofitament o
utilització, encara que sigui sense autorització.

Article 3r.
Bases de gravamen.

Es prendrà com a base de gravamen la superfície en metres quadrats ocupats i el temps de
duració de l’aprofitament.
Article 4t.
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Normes de gestió.

Les persones físiques o jurídiques interessades en l’obtenció de permís pels aprofitaments
regulats en aquesta exacció presentaran sol·licitud detallada de la mateixa i en aquell moment
practicaran l’autoliquidació de la taxa i efectuaran el seu pagament.

Article 5è.
Tarifes

Les tarifes a aplicar per ocupacions de la via pública amb parades, materials, tanques per
obres i construccions, tendals, expositors, màquines o qualsevol altre mena d'instal.lacions,
són les següents:

Zona de 1a categoria................................ 85 €/m2
Zona de 2a Categoria................................ 66 €/m2
Zona de 3a Categoria................................ 33 €/m2
Zona de 4a Categoria................................ 9 €/m2
Zona de 5a Categoria................................ 8 €/m2

Disposició final

Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

OCUPACIO DE VIA PUBLICA PER ENTRADA I ESTACIONAMENT DE
VEHICLES.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3.h), s’estableix i regula la present taxa per:

a) la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública per entrada i sortida de
vehicles i reserva d’estacionament.

b) la senyalització horitzontal del gual o reserva d’estacionament segons el model normalitzat
en l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d'accés de vehicles als locals o recintes,
realitzant-se per l’empresa concessionària municipal, si així ho acorda la Junta de Govern
Local.

c) la reposició de la senyalització horitzontal per causa d’extinció o resolució de l’autorització
continguda en l’apartat a).

Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable està constituït per
a) Pel simple fet de l’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres.
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b) la reserva de la via pública per aparcaments exclusius, parada de vehicles, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

c) La senyalització horitzontal a efectuar pel concessionari municipal en la concessió de
l’autorització i la reposició de la senyalització en cas d’extinció o resolució.

Article 3r.
Bases de gravamen.

Es prendrà com a base de gravamen:

a) Per la taxa regulada en l’apartat a) de l’article 1r., els metres lineals de l’entrada o pas de
vehicle i de la reserva d’espais, distància que es computarà en el punt de major amplada o
altura de l’aprofitament. S'hauran d'afegir entre mig metre i un metre a cadascun dels costats
del gual per donar maniobrabilitat a l'accés.

b) Per la taxa regulada en l’apartat b) i c) de l’article 1r. per unitat de gual o reserva
d’estacionament.

Article 4t.
Normes de gestió.

L’exacció es considerarà devengada a l’autoritzar-se qualsevol dels aprofitaments objecte
d’aquesta taxa o des que s’iniciï encara que no tingui la pertinent autorització municipal.

La data del devengo serà el dia 1 de gener del present exercici i les taxes seran anuals i
irreduïbles.
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Els titulars dels aprofitaments tindran que proveir-se de la corresponent placa municipal.
La liquidació de la taxa es farà mitjançant la corresponent autoliquidació.
Article 5è.
Tarifes

1- Per entrada de vehicles de tracció mecànica de quatre o menys rodes tals com turismes,
motocicletes, etc. tots de menys de 750 kg de càrrega útil i tractors agrícoles en edificis i solars
a través de les voreres:

Per cada ml. o fracció (amb un mínim de 3 ml/per gual):
Zona de 1a categoria................................................................
22,30 €
Zona de 2a Categoria................................ 17,20 €
Zona de 3a Categoria................................ 14,40 €
Zona de 4a Categoria................................ 11,00 €
Zona de 5a Categoria................................ 9,50 €

A més de la tarifa anterior, a les comunitats de propietaris, solars, parquings i entrades en
general, de més de 2 places, per cada plaça d'aparcament, de més, 13,20

€

2- Per entrada de vehicles de tracció mecànica, de qualsevol tipus i a més camions,
autobusos, tractors industrials (no agrícoles), remolcs i semirremolcs, etc. en edificis i solars a
través de les voreres de qualsevol carrer del municipi i en especial i concretament dins dels
polígons industrials l’Alba, Castellet, Estació o altres:
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a. per cada m.l. (amb un mínim de 6 ml/per gual):

22,20 €
categoria única per tot el municipi ................................
b. A més de la tarifa anterior, per a les entrades de més de 2 places:

per cada plaça d'aparcament de més................................
48,40 €

3- Reserva d’estacionament, sense entrada ni sortida de vehicles a través de les voreres, en
cas d’autoritzar-se aquesta circumstància, es satisfaran les tarifes anteriors.

Les quotes exigibles per aquesta exacció tindran en tot cas caràcter irreductible.

Les quotes exigibles dels apartats 1, 2 i 3 tindran en tot cas caràcter anual i irreductible.

4- Canvis de nom per “mortis Causa” o per compra de local, immoble, etc. s’estarà exempt del
pagament de taxa de traspàs, però no de sol·licitar la preceptiva llicència pel traspàs o canvi de
nom, dintre dels sis mesos següents, a partir del canvi.
Disposició final.

Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 6 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA PER CAUSA D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ
MUNICIPAL.

Les tarifes a aplicar per ocupacions de la via pública amb estants, llocs, parades, materials,
exposició de productes, venda d'articles o qualsevol altre mena d'instal·lacions, per una durada
inferior a 15 dies l'any, amb motiu de Fires, Actuacions puntuals, promocions, festivitats,
activitats i altres que hagi promogut directament l'Ajuntament, els particulars o empreses que hi
vulguin participar satisfaran les següents tarifes:

40 €/m2
TARIFA ÚNICA................................................................

En els casos en que l'Ajuntament faciliti la Instal·lació, parada, estand, caseta, etc., es faculta a
la Junta de Govern Local perquè aprovi la taxa a aplicar en cada cas i circumstància, sempre i
quan aquesta taxa sigui diferent a les tarifes següents:

90 €/m2
TARIFA ÚNICA................................................................

Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 7 A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC
OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA DEL SÒL, VOL O SUBSÒL.

Article 1r.
Naturalesa.

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3 e, f, g, j i k, s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb l’ocupació del sòl, vol i subsòl, amb obertura de
rases, esteses, calicates, cales per a la instal·lació de canonades, cablejat, conduccions
d’aigua, gas, electricitat, telefonia, etc.

Ocupació de sòl, vol i subsòl, amb esteses, canonades, galeries, conduccions, cablejat, etc.
d’energia elèctrica, aigua, gas, telefonia o qualsevol altre fluid, inclosos els pals de línies,
cablejat, palomides, caixes de subjecció de distribució, transformadors, etc.

Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable estarà determinat per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, a partir de l’atorgament de la corresponent llicència o des que s’iniciï l’aprofitament o
utilització, encara que sigui sense autorització.

239

Article 3r.
Bases de gravamen.

Es prendrà com a base de gravamen la superfície en metres lineals d’ocupació en el que fa a
canonades, etc. i els metres en transformadors, caixes, etc.

Article 4t.
Normes de gestió.

Les persones físiques o jurídiques interessades en l’obtenció del permís pels aprofitaments
regulats en aquesta exacció presentaran sol·licitud detallada de la mateixa. Un cop obtingut el
permís, passaran a tributar anualment, pels metres linials o superfície objecte de l’ocupació del
vol, sòl o subsòl de la via pública, d’acord amb les tarifes establertes, que seran anuals i
irreductibles.

Article 5è.
Tarifes

Les tarifes a aplicar per ocupacions de la via pública amb els objectes d’aquest annex, són les
següents:
Zona de 1a categoria................................................................
85 €/m2
Zona de 2a Categoria................................................................
66 €/m2
Zona de 3a Categoria................................................................
33 €/m2
Zona de 4a Categoria................................................................
9 €/m2
Zona de 5a Categoria................................................................
8 €/m2
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Disposició final

Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.

241

ORDENANÇA FISCAL NUM. 21
TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS DOCENTS MUNICIPALS
(ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA)

Article 1r. Naturalesa, fonament o objecte.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament ha establert la taxa per ensenyaments especials als establiments
docents municipals d’ensenyaments musicals que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20 i 58 de l'esmentat RDL.
Serà objecte d'aquesta exacció:
a) L'assistència com a alumne/a oficial d'ensenyaments reglats i/o no reglats que
s'imparteixin a l'Escola Municipal de Música i al Conservatori Professional de Música de
Vila-seca.
b) La matriculació com a alumne/a a proves extraordinàries i els drets d'examen per
accedir a aquestes proves .
c) Qualsevol altre ensenyament o servei, curs monogràfic o especial, o activitat
complementària que s’organitzin per aquests centres municipals o pel propi Patronat,
d’acord amb les condicions econòmiques i d’admissió que, en cada cas, aprovi el Patronat
Municipal de Música.
Article 2.- Obligació de contribuir.
2.1.- Fet imposable:
Estarà constituït per la utilització de qualsevol dels serveis que constitueixin l'objecte
d'aquesta ordenança.
L’ obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la matrícula o servei
corresponent.
2.2.- Subjecte passiu:
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a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o els seus
representants legals, en el cas dels menors d’edat.
b) Les agrupacions, associacions o entitats, tan públiques com privades que
demanin o rebin els serveis objecte d'aquesta ordenança.
Article 3r. Tarifes de taxes
3.1.- Programes d'estudis musicals aplicats segons la LOE
Els alumnes que inicien els estudis musicals han de matricular-se en els programes
d'estudis musicals de nivell elemental, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de maig,
d’Educació, i a l'empara del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i dansa.
D’acord amb la Llei d’Educació i el projecte de decret en tràmit d’aprovació al consell
Escolar de Catalunya pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments musicals
de grau mitjà a Catalunya, es fixen les tarifes de taxes corresponents als diferents cursos de
Grau Mitjà d'estudis musicals.
3.1.1.- Els programes d'ensenyament musical que l'Escola de Música de Vila-seca
podrà impartir, a l'empara de l'esmentat Decret 179/1993, seran :Programa de
Sensibilització (2 cursos); Programa d'Aprenentatge Bàsic (3 cursos); Programa
d'Aprenentatge Avançat (2 cursos); i Programa d'Ensenyament No oficial, i aquells altres
que el Departament d’Educació de la Generalitat vagi autoritzant en el decurs del temps.
Pel que fa als estudis musicals de grau mitjà, el Conservatori Professional de Música
de Vila-seca, d'acord amb l'ordenació curricular podrà impartir els sis cursos de grau mitjà
de LOE d'aquells ensenyaments musicals la validesa acadèmica dels quals hagi estat
reconeguda pel Departament d'Educació en cada moment.
L'estructura dels cursos dels diferents programes i nivells d'estudis musicals de la
LOE es considera com a bloc tancat, on s'inclouran totes les matèries que el composin.
3.1.2.- Les tarifes a aplicar per a serveis administratius i per a matrícules, segons el
grau i tipus de programa d'estudis de cada curs escolar, seran les següents:
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ESCOLA DE MÚSICA – ENSENYAMENTS OFICIALS
Nivell elemental de LOE

import

Euros

Programa de Sensibilització–Primer curs

413

euros

Programa de Sensibilització–Segon curs

465

euros

Programa Bàsic -

Iniciació

618

euros

Programa Bàsic -

Primer

623

euros

Programa Bàsic -

Segon

629

euros

Programa Avançat - Tercer

644

euros

Programa Avançat - Quart

650

euros

Complement per assignatura pendent de nivell elemental

158

euros

Grau Mitjà de LOE

import

Euros

Grau Mitjà - Primer curs

713

euros

Grau Mitjà - Segon curs

800

euros

Grau Mitjà - Tercer curs

890

euros

Grau Mitjà - Quart curs

991

euros

Grau Mitjà - Cinquè curs

1.094

euros

Grau Mitjà - Sisè curs

1.204

euros

Grau Mitjà - Primer curs, segona especialitat

629

euros

Grau Mitjà - Segon curs, segona especialitat

680

euros

Grau Mitjà - Tercer curs, segona especialitat

756

euros

Grau Mitjà - Quart curs,

segona especialitat

842

euros

Grau Mitjà - Cinquè curs, segona especialitat

930

euros

Grau Mitjà - Sisè curs,

1.023

euros

Complement per assignatura pendent col·lectiva

194

euros

Complement per assignatura pendent optativa individual de 15 h

204

euros

Complement per assignatura pendent individual de 30 h

259

euros

Prova d’accés al Grau Mitjà

116

euros

CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ – ENSENYAMENT REGLAT
OFICIAL

segona especialitat
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Assignatura optativa individual oficial de 15 h (*)

346

euros

Assignatura individual oficial de 30 h

691

euros

230

euros

Import

euros

Programa no oficial d’escola de música (tots els cursos) *

577

euros

Programa no oficial de Grau Mitjà – Primer *

775

euros

Programa no oficial de Grau Mitjà - Segon *

864

euros

Programa no oficial de Grau Mitjà – Tercer *

961

euros

Programa no oficial de Grau Mitjà - Quart *

1.070

euros

Programa no oficial de Grau Mitjà - Cinquè *

1.182

euros

Programa no oficial de Grau Mitjà – Sisè *

1.300

euros

Assignatura col·lectiva no oficial *

280

euros

Assignatura optativa instrumental no oficial de 15 h *

398

euros

Assignatura individual no oficial de 30 h *

710

euros

Programa no oficial Superior d’instrument (Perfeccionament) *

1.656

euros

Programa no oficial Superior de cant (Perfeccionament) *

1.818

euros

Pràctica de conjunt instrumental o coral

150

euros

Seguiment pedagògic d’alumnes externs (per cada sessió/alumne)

65

euros

Proves no oficials de controls de nivell (per cada matèria)

62

euros

Concepte

Import

euros

a) Taxes administratives per gestió d’expedient

16

euros

(*)

Assignatura col·lectiva aïllada oficial

(*)

(*) Només amb autorització expressa de la direcció

ENSENYAMENTS NO OFICIALS

(*) Només amb autorització expressa de la direcció
TAXES ADMINISTRATIVES

245

b) Assegurança escolar

18

euros

c) Per convalidacions d’assignatures (per cada curs)

31

euros

d) Per certificacions acadèmiques / trasllat d’expedient

23,50

euros

e) Per certificats ordinaris

5,60

euros

f) Per expedició de diploma o títol

28,60

euros

g) Taxa per tramitació d’oficialització de canvi de nivell

58,00

euros

h) Per cada autentificació de fotocòpies

0,56

euros

3.1.2.1.- Als imports de les matrícules caldrà afegir-hi sempre com a taxes
administratives les corresponents a : a)Taxes administratives per gestió d’expedient, i
b)Assegurança escolar.

3.1.2.2.-

Especificacions i condicions d’aplicació de les taxes establertes per a

contemplar situacions diferents a la matriculació ordinària:
1. Les taxes indicades com a “complement per assignatura pendent”, per si
soles, no donen dret a classe amb el professor. Es tracta de complements
que s’afegeixen a la matrícula general del curs amb la finalitat de contemplar
els aspectes referents a la tutoria i la planificació de la recuperació de
l’assignatura.
2. La matrícula de Segona Especialitat només s’admet en el cas d’alumnes que
matriculen un curs que ja han superat en una altra especialitat o que tenen
una titulació corresponent a estudis anteriors.
3. Les assignatures oficials aïllades de Grau Mitjà només es poden matricular
amb l’autorització expressa de la direcció del centre d’acord amb la
disponibilitat d’hores de professorat i de places.
4. El “Programa no oficial d’escola de música” dóna dret, com a màxim, a mitja
hora de classe individual i ha de contemplar, com a mínim, alguna matèria o
pràctica musical de caràcter col·lectiu. Aquest programa es cursarà, com a
màxim, fins els 18 anys d’edat de l’alumne/a.
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5. El Programa no oficial de Grau Mitjà és un programa de caràcter transitori i
excepcional que l’alumne matricula amb la finalitat de preparar el seu accés
al Programa oficial de Grau Mitjà. D’acord amb això només es pot matricular
amb l’autorització expressa de la direcció del centre d’acord amb la
disponibilitat d’hores de professorat i de places.
6. La matriculació al Programa no oficial Superior d’instrument o de cant
(Perfeccionament) dóna dret a l’assistència a les matèries optatives i troncals
col·lectives de Grau Mitjà que l’alumne desitgi cursar, d’acord amb la
disponibilitat d’hores de professorat i de places.
7. En cas que un alumne es matriculi extraordinàriament en més d’un curs de
Grau Mitjà, en ser autoritzada aquesta matrícula pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, haurà d’abonar la Taxa per tramitació
d’oficialització de canvi de nivell.

3.1.3.- Es faculta el Patronat Municipal de Música per tal que, mitjançant normativa
específica aprovada per acord plenari de l’organisme autònom, en el futur pugui establir,
modificar i/o adequar el procediment, els terminis i formes de pagaments de les taxes
regulades per aquesta ordenança en la forma que consideri més adequada en cada
moment.

3.1.4.- En aquest sentit, i amb caràcter general, el cost total de les matrícules i la
resta de preus establerts per a serveis educatius o administratius es liquidaran en un sol
pagament en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant ingrés efectuat en el compte
bancari que el Patronat indiqui. Els serveis de caràcter administratiu es liquidaran, també,
en el moment de sol·licitar-los, mitjançant ingrés efectuat en el compte bancari que el
Patronat indiqui, llevat de les taxes per certificats ordinaris i per autentificació de fotocòpies
que es podrà fer en efectiu.

3.1.5.- Qualsevulla despesa que pogués generar la gestió de les matrícules i de
l’expedient acadèmic, anirà per compte de l'alumne i/o receptor del servei.
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3.1.6.- Quan els imports no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, el
Patronat Municipal de Música podrà exigir també, a més de les quotes vençudes, els seus
interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut el
termini de pagament en voluntària, així com les despeses que hagi pogut generar.

3.1.7.- L'incompliment de pagament d'alguna de les tarifes que pugui establir el
Patronat Municipal de Música per a les seves activitats o serveis educatius, serà causa de
baixa de l'alumne en l'activitat o estudis que correspongui i de pèrdua dels imports
prèviament satisfets, amb independència de l’obligació legal existent de liquidació del deute
que s’hagi pogut generar .

3.1.8.- Devolucions d'ingressos realitzats. L'alumne que, per causa aliena al centre,
sol·liciti causar “baixa motivada total o parcial” dels estudis matriculats i reclami la devolució
de l'import de matrícula satisfet, tindrà dret a la devolució del 75 per cent de l’import que
s’escaigui per matrícules, - excepte dels imports corresponents a les taxes administratives -,
sempre hi quan: 1) es consideri degudament fonamentada la petició, 2) es demani per escrit
abans del dia 1 d'octubre, i 3) correspongui a la matrícula del curs vigent.

Pel que fa a devolucions d'imports corresponents a altres activitats docents
complementàries o de caire especial, regiran les condicions particulars que s'estableixin, per
part del Patronat, en cada cas, o en el seu defecte, serà la presidència del patronat qui
resoldrà la petició de devolució si la considera ajustada a dret, previ informe de la Gerència,
sempre i quan s'hagi demanat per escrit abans d'iniciar l'activitat o servei i compleixi els
requisits establerts en cada cas.
A la sol·licitud, la persona interessada indicarà l’entitat bancària, oficina i el número
de compte bancari al qual caldrà fer la devolució, i adjuntarà el rebut acreditatiu de
l’abonament previ de l’import. En els casos d'alumnes menors d'edat, el peticionari i titular
del compte serà el pare/mare o tutor legal. Les devolucions aprovades es liquidaran
mitjançant transferència bancària al compte aportat pel peticionari.
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3.1.9.- Proves no oficials de control de nivell.- Quan per circumstàncies
excepcionals, el Conservatori hagués de formar tribunals per a realitzar proves de control de
nivell, de caràcter no oficial, als alumnes de les escoles acollides o adscrites que així ho
demanessin, cada alumne haurà de pagar una tarifa de 62,00 euros per cadascuna de les
matèries de la qual se li faci el control de nivell.

3.3.- Exempcions i bonificacions.

3.3.1.- Exempcions.- No s’aplicaran més beneficis fiscals que els legalment
establerts.

3.3.2.- Bonificacions a membres de famílies nombroses.- Els alumnes que siguin
membres de família nombrosa, sigui quina sigui la seva categoria, gaudiran d’una
bonificació del 50 per cent dels imports per matrícula corresponents als ensenyaments
musicals que matriculin sempre que es compleixin les següents condicions :

a) Acreditar estar en possessió del Document de Família Nombrosa expedit a tal fi per la
Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, i en vigència en la data de
realitzar la matrícula.
b) Formalitzar matrícula a un dels programes d’ensenyaments musicals següents:
Programa

de

Sensibilització,

Programa

Bàsic,

Programa

Avançat,

Programa

d’Afeccionats, Programa oficial de Grau Mitjà de LOE. En queden exclosos la resta de
supòsits.
c) Aquestes bonificacions no es podran acumular a d’altres tipus de bonificacions o
exempcions, i no s’aplicaran a les taxes administratives ordinàries ni a la resta de serveis
o activitats .

Article 4t. Normativa general.
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Pel que no estigui establert en aquesta ordenança fiscal, s’aplicarà la normativa
general vigent en cada moment.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EN LES VIES PÚBLIQUES, I PLACES D'APARCAMENT SOTERRANI MUNICIPAL.

Article 1. Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 20.3, u) i 57 del Real Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei, reguladora de les hisendes locals, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals i places d'aparcament soterrani municipal, també per la col·locació de paranys o
ceps d'immobilització de vehicles per infracció de les ordenances vigents, que es regirà per
la present ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial de domini públic local, que es
produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques i
aparcaments soterranis municipals d’aquest municipi, dintre de les zones i durant les hores
determinades per l’alcaldia.

Altre fet imposable és la immobilització d'un vehicle per infracció de les ordenances vigents.

Als efectes d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament la immobilització d’un vehicle dins
de les zones determinades, la durada de la qual passi de dos minuts.
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Article 3. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària que
estacionin els vehicles de tracció mecànica en les vies del municipi o en aparcaments
soterranis municipals dins de les zones que es determinin.

2. És subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari del vehicle, sigui o no el
conductor.

Article 4. Responsables.

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran subsidiàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles del 36 al 43 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 abast que assenyala la Llei general tributària.

3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
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Article 5. Beneficis fiscals.

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària.

1. Zona blava

1.2 Als estacionaments regulats amb horari limitat, senyalitzats com a zona blava, hi regiran
com a màxim, les següents tarifes per a l’adquisició dels necessaris comprovants d’horari.

a) Quinze minuts ................................................................
0,176 €
b) Mitja hora................................................................
0,540 €
c) Una hora................................................................0,95 €
d) Dues hores................................................................
2,35 €
e) Quatre hores ................................................................
4,70 €
f) Vuit hores ................................................................
7,56 €
g) Anul·lació de denúncia ................................................................
4,70 €

1.2 No estaran subjectes al pagament d’aquesta taxa, les persones titulars de targetes
d’aparcament per a persones amb disminució que es estacionin els seus vehicles en
aquestes zones d’estacionament.
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2. Aparcaments soterrani municipal

a) Per cada minut ................................................................0,0235 €
b) 1 hora ................................................................

1,41 €

c) 10 hores (de 10h. a 24 h) ................................

14,10 €

d) 1 dia sencer................................................................

14,10 €

e) abonaments mensuals (IVA inclòs):
e.1 laboral ................................................................ 56,70 €/mes
e.2 nocturn ................................................................35,41 €/mes
e.3 24 hores diàries ................................................................
85,00 €/mes
e.4 Abonament mensual comerciants ................................
40,00 €
e.5 Abonament mensual de dia, preu
especial (7,30 a 15,30 hores de dilluns
a divendres) ................................................................
22,80 €
41,80 €
e.6 motocicletes, 24 hores diàries ................................
3. Col·locació paranys o ceps per immobilització vehicle infractor:

a) per cada col·locació parany o cep ................................54,60 €
c) per cada sortida grua, sense realitzar
el servei complet................................................................
50,00 €
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Article 7. Meritació.

La taxa meritarà en el moment en què s’efectuï l’estacionament dels vehicles de tracció
mecànica a les vies del municipi dins de les zones i en l’horari que es determinin per
l’Alcaldia, o en els aparcaments soterranis municipals o col·locació del parany o cep
d'immobilització d'un vehicle per infracció de les ordenances vigents.

Article 8. Període impositiu.

El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de la
jornada que per cada zona s’estableix per l’Alcaldia i en funció d’allò disposat en
l’Ordenança reguladora, quan a les zones blaves.
En relació a l'aparcament soterrani municipal s'estableixen tarifes horàries i abonaments
mensuals.

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en les zones blaves.

En aquest estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de
l’inici de dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets
acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar
aquest bitllet durant el temps de l’estacionament en la part interior del parabrises, de forma
totalment visible des de l’exterior.
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En allò referent als aparcaments soterranis municipal, l'abonament mensual es farà dintre
dels 5 primers dies de cada mes, i en l'aparcament limitat d'horari s'haurà de proveir del
corresponent tiquet a l'entrada de l'aparcament i realitzar el pagament en el moment de la
sortida, d'acord amb el temps estacionat i regulat en aquesta ordenança.

Article 10. Gestió per concessió.

1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari, el
qual haurà d’adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets
acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels
conductors que hagin estacionat els seus vehicles.

2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.

3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel
concessionari, amb les condicions fixades en l’acord pel qual es va aprovar la concessió.

Article 11. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.

Es considerarà infracció d’aquesta ordenança:
a)

L’estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent o sense

disposar el rebut de forma visible i identificable.
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b)

L’ús de rebuts falsejats.

c)

L’estacionament de vehicles sobrepassant el període assenyalat en el rebut

corresponent.
d)

L’estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb

línies de color i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
Aquestes infraccions seran sancionades amb una multa de 30,00 €, independentment del
pagament de la despesa de col·locació del parany o cep per immobilització d'un vehicle
infractor o de les despeses de la grua municipal, si cal.

Disposició final.

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a l’endemà de la seva publicació íntegra en el
BOPT i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

Article 1r.
Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel
subministrament d’aigua potable a la població, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20.4 i 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n.
Naixement de l’obligació de satisfer la taxa.

Neix en el moment en què se sol·licita la concessió del subministrament d’aigua potable i
demés actes o operacions relacionades amb aquest servei, o en els supòsits que les tarifes
puguin especificar.

Aquest servei es declara de recepció obligatòria.

258

Article 3r.
Subjectes

Els abonats o usuaris del servei, siguin o no propietaris de l’immoble i els titulars de drets de
propietat.

Article 4t.
Mínims de consum

Mínims de consum: 15 m3/ut. de consum/mes.
Comptadors divisionaris: 1 ut. consum per computador.
Comptadors generals: 1 ut. consum per habitatge o local subministrat.
Hotels: 1 ut. consum per cada dues habitacions.
Càmpings: 1 ut. consum per cada 4 unitats d'acampada.
Subministraments especials: segons contracte.

Article 5è.
Tarifes de subministrament d’aigua potable.
Preu del subministrament:
Fins el mínim ................................................................................................
0,5000 €/m3
Excés sobre el mínim ................................................................
1,0493 €/m3
Conservació escomeses i comptadors, mensual................................
0,81 €
Taxa canvis de titularitat ................................................................
21,00 €

Taxa de connexió a la xarxa d'aigua:

183,00 €
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Per cada habitatge unifamiliar o xalet................................
Per cada habitatge (comunitari) o local ................................ 145,00 €
Per cada habitació d'hotel ................................................................
73,30 €
Per cada plaça de càmping ................................................................
7,10 €
Per cada plaça de pàrquing, garatge (cobert)................................
37,00 €
Per cada provisional d’obres ................................................................
165,00 €
Tall del subministrament:
Taxa de Reconnexió................................................................ 72,00 €

Article 6è.
Facturació.

Els sistema de facturació serà trimestral.

Article 7è.
Bonificacions

A les famílies que tinguin tres o més fills, tots ells menors de 21 anys, i que estiguin
empadronats en el mateix domicili, els 15m3/trimestrals primers que es consumeixin per
damunt dels mínims, se’ls aplicarà la tarifa de subministrament del preu mínim.

També gaudiran de bonificació els edificis i centres que allotgin serveis públics, de
beneficència, de seguretat, de docència pública i els municipals.

Article 8è.
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Normes subsidiàries.

En tot el no previst en aquesta Ordenança Fiscal s’estarà al que disposi la legislació vigent.

Disposició final.

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació
expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 24
TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de
clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa:

a)

L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les

condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.

b)

La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals

mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny.
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Article 3r. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributària, que sigui:

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

b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris
de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquest servei, qualsevol que sigui el seu títol:
propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si escau, les quotes
que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

3. També ho són les persones físiques i jurídiques de l’article 23 del RDL 2/2004.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereix 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 la Llei General Tributària.

3. També els inclosos a l’article 23 del RDL 2/2004
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Article 5è. Quota tributària

Les tarifes a aplicar seran les següents:

a) Serveis d'inspecció de claveguerams
particulars, cada metre lineal................................................................
52 €
b) Drets d'escomesa de la xarxa de clavegueram, en
tot el terme municipal:
b.1) Cada habitatge familiar, aïllat o xalet................................
209 €
b.2) Cada habitatge (comunitat), apartament o local ................................
165 €
b.3) Hotels: cada habitació ................................................................
47 €
b.4) Càmpings, cada tenda que es pugui instal·lar (50
m2 per tenda) ................................................................ 13,75 €
b.5) Polígons industrials, naus industrials, establiments
en polígons industrials:
b.5.1) superfícies fins a 500 m2................................................................
302 €
b.5.2) Sup. més de 500 fins a 3000 m2 (parcel·les
agrupades o única)................................................................
497 €
b.5.3) Superfície de més de 3000 m2 ................................551 €
c) Conservació i neteja de la xarxa de clavegueram i estacions de bombeig, emissaris
submarins:

0.1491 €/m3

d’aigua facturada, com a consum d’aigua potable facturada per

l’empresa subministradora d’aigua als habitatges, locals, etc. És a dir, a tot el municipi.
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Les quotes exigides per aquesta taxa tindran:
c.1) Caràcter anual i irreduïble, les referides en la tarifa c).
c.2) Caràcter individual, recaptant-se per acte o servei prestat de les tarifes a) i b).

d) Connexions a la xarxa de clavegueram: De conformitat amb el Plec de condicions que va
regir la concessió del servei de conservació i manteniment del clavegueram, l’empresa
concessionària se’n fa càrrec de la connexió particular a la xarxa del clavegueram. Els imports
per aquestes connexions que l’empresa concessionària percebrà, a través de l’Ajuntament
seran les següents (amb l’IVA inclòs del 16%):

Connexió amb tub de PVC de diàm. 160 mm.:

EUROS

fins a 5 m................................................................. 1.088,43 €
fins a 7,5 m. ................................................................ 1.278,05 €
fins a 10 m................................................................. 1.763,37 €
fins a 12,5 m. ................................................................2.100,83 €
fins a 15 m................................................................ 2.438,28 €
per cada ml d’excés des de 15 m. ................................ 156,58 €

Connexió amb tub de PVC 200 mm.
fins a 5 m................................................................

1.095,49 €

fins a 7,5 m................................................................ 1.289,42 €
fins a 10 m................................................................ 1.790,84 €
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fins a 12,5 m................................................................2.138,52 €
fins a 15 m................................................................ 2.486,19 €
per cada ml d’excés des de 15 m. ................................ 161,33 €

Connexió amb tub de PVC 250 mm.
fins a 5 m................................................................

1.124,48 €

fins a 7,5 m................................................................ 1.347,83 €
fins a 10 m................................................................ 1.860,75 €
fins a 12,5 m................................................................2.228,87 €
fins a 15 m................................................................ 2.597,00 €
per cada ml d’excés des de 15 m. ................................ 170,85€

Connexió amb tub de PVC 300 mm.
fins a 5 m................................................................

1.168,03 €

fins a 7,5 m................................................................ 1.434,92 €
fins a 10 m................................................................ 1.965,65 €
fins a 12,5 m................................................................2.364,45 €
fins a 15 m................................................................ 2.763,25 €
per cada ml d’excés des de 15 m. ................................ 185,07 €
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Es faculta a la Junta de Govern Local per a poder variar els imports d’aquest apartat d),
sempre i quan ho consideri oportú.
Recàrrecs.

Quan els abocaments d'aigües residuals resultin nocius per a la xarxa de clavegueram, de
forma que perjudiquen sensiblement la conservació i duració normal de la mateixa, la comissió
municipal pertinent, previ informe dels serveis tècnics competents, podrà establir un recàrrecs
sobre la quota, determinada segons els articles anteriors, de fins a un 2.000%.

Tal recàrrec s'aplicarà anualment junt amb la liquidació de la present taxa subsistint mentre
durin les circumstàncies que ho van motivar.
Article 6è. Exempcions i bonificacions.

No s'admetran més beneficis fiscals que els expressament contemplats a la Legislació vigent
sobre Règim Local.

Article 7è. Acreditament

1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que

constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:

a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formulessin expressament.

b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per
aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la
llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir
per a la seva autorització.
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2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració,
són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers,
places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la
finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la
presa a la xarxa.

3. I sempre que així ho disposi l’article 26 del RDL 2/2004.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés, i normes de gestió.

1. Els subjectes passius o els substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de
baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es
produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes
últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després
que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i baixa.

Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà
d'ofici.

2.

Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran en el termini que

l'Ajuntament estableixi i en la forma que cregui més convenient.

3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i
haurà de fer el pagament de la taxa en règim d'autoliquidació, de conformitat amb l'article 27
del RDL 2/2004.

4. Normes de Gestió.
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a) La taxa es considerarà exigible, respectivament, des que neixi l'obligació de contribuir o al
fer la sol·licitud.

b) Els propietaris d'immobles subjectes a aquesta exacció presentaran en les Oficines
Municipals, la corresponent declaració d'alta.

c) També hauran de presentar declaració en cas d'alteració, on detallaran baixa, indicant el
nou subjecte passiu obligat al pagament. Els administrats que incompleixin tal obligació
continuaran subjectes al pagament de l'exacció.
Les esmentades declaracions esdevindran efectives a partir de l'exercici en el qual es formulin.

d)

Tota persona interessada perquè li prestin algun servei dels compresos a l'article 2

d'aquesta ordenança, presentarà a l'Ajuntament sol·licitud expressiva de l'extensió i naturalesa
del servei desitjat, realitzarà l'autoliquidació i el pagament que correspongui.
Article 9è. Infraccions

1. En matèria d'infraccions i la seva corresponent sanció es pararà esment en el que estableix
la legislació vigent.

2. La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
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Disposició final

Aquest Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25
TAXA D’APROFITAMENT ESPECIALS DE DOMINI PÚBLIC DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT QUE NO AFECTIN A LA GENERALITAT DEL VEÏNAT.

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA.

A l’empara d’allò que preveuen els articles 20.3 i 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que
disposen llurs articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa d’aprofitaments especials
del domini públic a favor de les empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar
els serveis de subministrament que no afectin a la generalitat del veïnat, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2.- FET IMPOSABLE.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el fruïment dels aprofitaments especials constituïts
en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per tal de prestar els serveis de subministraments que no afectin a
la generalitat o una part important del veïnat.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei del subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el
subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS.

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i els ens esmentats a la Llei
General Tributària que utilitzen el domini públic per tal de prestar els serveis de
subministrament de gas, electricitat, telefonia, veu, dades, imatges i altres d’anàlegs, així
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com els que explotin la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències
d’aprofitament especial, o les que es beneficiïn d’aquest aprofitament en cas d’haver
procedit sense l’autorització corresponent.

2. Per a tenir la condició de subjectes passius de la taxa regulada en la present Ordenança
cal que:

a) La persona física o jurídica o l’ens de la Llei General Tributària presti els serveis
referenciats en el punt 1 directament als consumidors finals.

b) Els subministraments no afectin a la generalitat o una part important del veïnat.

1. No estan subjectes a aquesta taxa les empreses que prestin els serveis referenciats en el
punt 1 d’aquest article a la generalitat o a una part important del veïnat, ja que han de
tributar conforme a allò que preveu l'Ordenança fiscal núm. 20.

2. Les empreses propietàries de les xarxes necessàries per a la prestació dels
subministraments referenciats al punt 1 d’aquest article que no els prestin directament
estan subjectes a la taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública, regulada a
l’Ordenança fiscal corresponent.

Article 4.- RESPONSABLES.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
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acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributari

Article 5.- BASE IMPOSABLE.
1. Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques, mitjançant la qual produeix el fruïment especial del domini públic local, la
base imposable estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la
facturació que, en còmput anual, obtinguin anualment en el terme municipal les
empreses o entitats assenyalades a l’article 3, punt 1 i 2, d’aquesta Ordenança.

2. Quan per al fruïment de l’aprofitament especial al qual es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la
taxa estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme
municipal minarada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús
de la mateixa.

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que
obtingui l’empresa en el terme municipal per la facturació dels subministraments que
constitueixen l’objecte de llur activitat.

4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades a l’article 3, punt 1 i 2, d’aquesta Ordenança són compatibles amb
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i amb d’altres taxes establertes, o
que pugui establir l’Ajuntament per a la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les quals les esmentades persones físiques o jurídiques i ens
sense personalitat de la Llei General Tributària hagin de ser subjectes passius.

Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
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La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imponible definida a l’article 5
d’aquesta Ordenança.

Article 7.- ACREDITAMENT DE LA TAXA.

1. La taxa s’acredita quan s’inicia l’aprofitament especial del domini públic local necessari
per la prestació del subministrament.

2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques es perllonguin durant varis exercicis, l’acreditament de la xarxa tindrà lloc l’1
de gener de cada any. En aquest supòsit, els període impositiu comprendrà l’any
natural.

Article 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÈS.

1. S’estableix el règim d’autoliquidació, havent-se d’ingressar l’import del deute tributari en
el mateix moment en què es presenta la declaració.

2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials realitzats al llarg de
varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament
abans del dia 30 d’abril de cada any la declaració liquidació corresponent a l’import dels
ingressos bruts facturats a l’exercici immediatament anterior.

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al
propietari de les xarxes en ordre a justificar la minoració a la qual fa esment l’article 5.2
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d’aquesta Ordenança.

3. S’expedirà abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en el moment de
presentació de la declaració en el lloc de pagament indicat al cos del propi abonaré.

4. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva,
que es notificarà als interessats als efectes pertinents.

Article 9.- CONVENIS DE COL·LABORACIÓ.

Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració,
liquidació i recaptació.

Article 10.- INFRACCIONS I SANCIONS.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò que disposa la Llei General
Tributària i normativa que la complementi.
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DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26
TAXA DE L’ACTIVITAT DE SERVEIS FUNERARIS PRESTADA AL TANATORI MUNICIPAL
DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA.

Article 1r.
Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen
els articles 20.4.p i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

La present Ordenança té per objecte regular la tarifa dels serveis funeraris prestats al
Tanatori Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca .

Aquests serveis els prestarà l’Ajuntament en règim de gestió indirecta en la modalitat
d’arrendament.
L’adjudicació de la gestió del servei de Tanatori Municipal, mitjançant la modalitat
d’arrendament es va efectuar per acord del Ple en sessió ordinària realitzada el dia 26 de
setembre de 2003.

Article 2.

Els serveis funeraris tenen la condició de serveis essencials d’interès general, els quals
s'han de prestar d’acord amb els principis següents:
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a) Universalitat
b) Accessibilitat
c) Continuïtat
d) Respecte als drets de les persones usuàries
e) Lliure concurrència

Article 3.

Els serveis regulats en aquesta ordenança poden ser prestats simultàniament, i en règim de
lliure concurrència per aquest Ajuntament, i per empreses privades degudament
autoritzades per la corporació municipal.
Article 4. Normativa aplicable :

Les entitats prestadores del servei hauran de complir tota la normativa vigent relativa a
aquests serveis, i en especial :

- Llei 2/97, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris
- Decret 297/97, de 25 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la policia sanitària
mortuòria
- Decret 209/1999, de 27 de juliol, que aprova el Reglament que regula, amb caràcter
supletori, els serveis funeraris Municipals.
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RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI :

Article 5.Tarifes del servei :

La Tarifa fixada per als serveis obligatoris del tanatori municipal (lloguer i condicionament de
sales de vetlla ) serà de 283 € més IVA.

L’arrendatari tindrà dret també a percebre els ingressos derivats de la prestació de la resta
de serveis que presti en règim de lliure concurrència que resulti de l’aplicació de les tarifes
vigents, les quals hauran de ser comunicades a l’Ajuntament i exposades en llocs visibles
de les instal·lacions del tanatori .

REVISIO DE LES TARIFES :

Article 6.Causes de revisió de les tarifes :

L'Ajuntament adoptarà els acords necessaris per garantir sempre l’autofinançament dels
servei mitjançant el manteniment de l’equilibri econòmic-financer de l’arrendament .

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes
corresponents als serveis obligatoris del tanatori municipal ( lloguer i condicionament de
sales de vetlla ).

En el cas que l’increment d’aquestes sigui efectivament aprovat pel Ple, el preu que aquest
està obligat a satisfer a l’Ajuntament per l’arrendament s’incrementarà en el mateix
percentatge que les tarifes.
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Les tarifes corresponents a la resta de serveis podran ser incrementades per l’arrendatari un
cop a l’any, establint-se l’obligació de comunicar-les a l’Ajuntament i exposar-les en llocs
visibles a les instal·lacions del tanatori .
Article 7. Procediment d’aprovació de la revisió de tarifes:

Les tarifes corresponents als serveis obligatoris del tanatori ( lloguer i condicionament de
sales de vetlla ) seran tramitades reglamentàriament i aprovades pel Ple Municipal per
majoria simple dels seus membres.
El procediment a seguir per a la modificació de tarifes serà el següent :

a) Inici de l’expedient a instància del contractista arrendatari.

La sol·licitud de modificació de les tarifes de l’entitat que presti el servei davant de
l’Ajuntament serà mitjançant escrit:

b) L’Ajuntament formularà un projecte d’ordenança on previs els informes i estudis
necessaris, s’incloguin les tarifes proposades.

c) El projecte se sotmetrà a l’aprovació inicial del Ple per majoria simple.

d) Un cop aprovat el projecte pel Ple, s’obrirà tràmit d’informació pública i audiència als
interessats per un període mínim de 30 dies hàbils.

e) Posteriorment es procedirà a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Ple
per majoria simple.
En el supòsit de que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, de forma automàtica, sense més tràmit.
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f)

Finalment, es publicarà el text íntegre de l'ordenança al BOP.

DISPOSICIÓ FINAL :

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX
MOTIVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE CATEGORIES DELS CARRERS PER A TOTES
LES ORDENANCES FISCALS VIGENTS ACTUALMENT EN EL MUNICIPI.

PRIMERA CATEGORIA

ZONES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE TOT EL MUNICIPI.
Motivació: Zones allunyades del nucli urbà, amb situació privilegiada atès que disposen de
tots els serveis municipals, comunicacions viàries (Autopista, CN-340, aeroport, estació de
ferrocarril i altres vies). Això facilita l’activitat industrial, comercial i empresarial que s’hi
desenvolupa (facilitat per la càrrega i descàrrega de mercaderies, àmplies zones
d’aparcaments públics i privats).
Ubicació idònia. Aquestes zones es troben acondicionades de forma específica per al
desenvolupament d’indústries.
Les avingudes són àmplies, amb carrers de més de 30 m. d’amplada i zones ajardinades.
Proximitat d’una deixalleria de residus.
Bar-Restaurants per al personal que allí hi treballa.
Zona perfectament delimitada. Cap problemàtica derivada de la circulació de vehicles,
camions, que ho fan sense la necessitat d’entrar en el nucli urbà de la població.
Tots els vials i carrers més interiors són de molt recent construcció, amb zones per a futures
ampliacions i expansions.
NOU EIXAMPLE MUNICIPAL.
El nou eixample municipal es troba situat, tant a Vila-seca com a la Pineda, en zones de
nova construcció.
Urbanitzacions recents, amb tots els serveis. Carrers amples i amb aparcaments públics i
privats.
Urbanització residencial “Les Ílles”, amb una magnífica font ornamental , urbanització “La
parada del castell” i “La canaleta” recent acabades, amb carrers amples, jardins, accessos
independents, places i aparcaments públics.
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Autovies, avingudes, antiga CN-340, nova CN-340, zona autopistes, etc.

Grans avingudes de fàcil accés, bones comunicacions amb la resta del municipi i poblacions
externes. Sense cap problemàtica de circulació.

Avinguda d’Alcalde Pere Molas, rambla del Parc, avinguda Ramon d’Olzina, parc
d’atraccions, Centre recreatiu i Turístics, etc.

Grans avingudes amb doble circulació i zones d’aparcaments públics i privats.
Jardins públics.
Tots els serveis municipals.
Comunicacions amb tots els nuclis de població, autopistes, ferrocarril, aeroport, autobusos,
etc.
Zones privilegiades per la seva proximitat amb el Parc temàtic “Port Aventura” i tota la seva
àrea d’influència.
Tot està conformat amb una única zona perfectament delimitada.
Existeixen grans instal·lacions i equipaments, com són: un pavelló polisportiu, una piscina
coberta amb instal·lacions complementàries, dos centres escolars, la facultat de turisme i oci
de la Universitat Rovira i Virgili.
Zona costanera, passeig marítim, passeig Pau Casals, Pinar de Perruquet, Zona marítim
terrestre, platges, zona lúdica.
Zona de primera línia de mar. Avingudes àmplies, amb zones d’aparcaments públics. Zona
privilegiada per la seva proximitat al mar i centres comercials de tot tipus i sense cap
discontinuïtat. Zona comercial i lúdica per excel·lència, en tot el frontal de mar.
Comunicacions amb tots els nuclis de població i autopistes, ferrocarril, aeroport i poblacions
veïnes.
La zona es troba completament emmarcada dintre d’una zona urbana on s’hi troba
enclavada la quasi totalitat de la zona hotelera, amb un parc aquàtic, una macrodiscoteca i
una franja d’activitats lúdiques suportada per tres grans parquings públics i aparcaments
públics per a més de 2.000 vehicles.
Zones comercials i lúdiques per excel·lència amb una àmplia oferta de restauració.
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Parcs i places públiques.

Hi ha una sèrie de places i parcs públics que per la seva situació, nova creació i connexió
amb l’entramat viari es consideren de primera categoria, com són la plaça Miquel Martí i Pol
i Parc de la Riera (entre c. Riera, c. Maragall i av. Ramon d’Olzina) amb accés directe a l’av.
Ramon d’Olzina de la quan en són part integrant.
També s’hi troba dins d’aquesta categoria el parc de la formiga (entre c. Riera, c. Verge de
Montserrat i av. Generalitat) per tots els elements que la integren, com la zona esportiva,
amb una pista polisportiva, zona verda d’esbarjo, jardins i aparcament soterrat públic.

SEGONA CATEGORIA.

En aquesta categoria s’inclouen zones de nova remodelació i de teixit comercial intens i
important, que hi conflueixen la majoria de ciutadans del municipi, essent en cada cas el
centre de les diferents zones en les que es troben ubicats els carrers i places que
conformen aquesta categoria, amb unes característiques i serveis semblants als carrers de
primera categoria.

TERCERA CATEGORIA.
Els carrers dels nuclis de Vila-seca i la Pineda, no incloses en les dues primeres categories,
es troben compreses en la tercera categoria.
Nucli de Vila-seca.
Correspon a tota l’àrea de construcció consolidada, existent fins l’any 2000.
A més, abarca tot el casc antic i zona d’influència, bàsicament l’eixample a la part que
queda al nord de l’actual avinguda Ramon d’Olzina.
Comprèn els barris anomenats “Colomí”, “Formiga” i “casc antic”.
Existeixen tots els serveis i equipaments essencials: CAP, residència gent gran, mercat,
col·legis, conservatori i auditori de música, biblioteca pública, serveis religiosos, ajuntament,
policia local, cooperativa agrícola, serveis socials, parquing públic, camp d’esports, piscina
d’estiu, piscina polisportiva, jardins i parcs públics, creu roja, farmàcies, esplai jubilats.
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L’àrea comercial té tots els diferents tipus d’establiment que són necessaris en una població
autosuficient, si bé el seu grau de consolidació no és com en la zona de primera categoria.

Nucli de la Pineda.
Correspon a tota una àrea de construcció consolidada, amb tots els serveis municipals
corresponents.
Es troba ubicada a la part superior de les zones classificades de 1a i 2a categoria, i a major
distància de la zona costanera (considerada de 1a i 2a categoria)
Amb els equipaments essencials en aquesta part del nucli com són: CAP, col·legi, pavelló
polisportiu, serveis religiosos, farmàcia, centre d’esplai, zones d’esbarjo, comerços de
qualsevol tipus suficients per a la població existents en totes les èpoques de l’any, si bé no
en el grau de consolidació de les zones de 1a i 2a categories.
També compte amb un espai destinat a parc urbà.
Vies de comunicació importants i accessos a tots els diferents nuclis de població.
QUARTA CATEGORIA.
Vila-seca: barri Miramar.
Inicialment les construccions eren bàsicament unifamiliars, de qualitat modesta, corresponia
a la perifèria urbana.
Actualment s’han construït edificacions modernes amb una qualitat comparable a altres
zones.
Compte amb carrers ben asfaltats.
El barri està envoltat del nou eixample urbà amb total permeabilitat amb ell.
Els serveis bàsics es troben a les altres zones del nucli de Vila-seca a una mínima distància,
no obstant hi ha supermercats, bars-restaurants, oficines, etc.
Gaudeix dels mateixos serveis que la resta del municipi, atès que li són molt propers,
físicament situats.
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CINQUENA CATEGORIA.
Vila-seca: barri la Plana.
Físicament es troba situat a uns 4 km. del nucli de Vila-seca.
Gaudeix de tots els serveis públics i d’altres com són assistència mèdico-farmacèutica,
centre social, serveis religiosos, col·legi, piscina, polisportiu i compte amb suficients
comerços que li donen el servei que requereix el barri.
Bones comunicacions amb altres zones.
Edificacions quasi unifamiliars, iniciades als voltants dels anys seixanta, amb una
urbanització moderna i recent.

CLASSIFICACIÓ ÚNICA DE CARRERS PER A TOTES LES ORDENANCES
FISCALS ACTUALMENT VIGENTS EN EL MUNICIPI
1a. Categoria

-

Zones polígons industrials de tot el municipi.

-

Zones rústiques de tot el municipi.

-

CN-340

-

Polígon industrial anomenat “Estació o Castellet”.

-

Polígon Industrial "L’Alba".

-

Avinguda de La Canonja.

-

Carrer del Camí del Castellet.

-

Carrer De Mas Ricart.

-

Antiga N-340 entre pont ferrocarril Barcelona-Reus i rotonda nova N-340
(av. Ramon d’Olzina a partir de la plaça Joan Kies Hellmont direcció
Tarragona).

-

Disseminats.

-

Zona anomenada Rambla del Parc, en tot el seu àmbit (comprés entre av.
Alcalde Pere Molas i via tren RENFE Port Aventura i sota l’actual CN-340).

286

-

Zona indústria aparador i petita indústria (Creu de la Beguda) àmbit
comprés Av. Ramon d’Olzina (vorera sud), Raval de la Mar i actual CN-340

-

C/ Pas del Rei

-

C/ Violant d’Hongria

-

C/ Monterols (tram damunt Av. Generalitat).

-

Camí de Mas Calvó.

-

UA-VI-24, UA-Vi-28, UA-VI-3.

-

Avinguda Ramon d’Olzina

-

Pla Parcial Residencial "Les Illes" i tots els seus carrers i places.

-

Raval de la Mar

-

C. Ausias Marc

-

C. Ramon Llull

-

C. de l’Era del Delme

-

C. Mossèn Lluís Batlle (vorera sud)

-

C. Joan Fuster i Ortells

-

C. Josep M. Folch i Torres

-

C. Josep Vicenç Foix

-

C. Joanot Martorell

-

Via Màxima

-

C. Josep Carner

-

C. Josep M. De Segarra

-

Plaça dels Països Catalans

-

Plaça Ramon Berenguer IV

-

Plaça Joan Kies Hellmont

-

Plaça Ramon Muntaner

-

Plaça M. Aurèlia Capmany

-

Plaça d’Eugeni d’Ors

-

Plaça d’Alexandre Fleming

-

Plaça del Territori

-

Plaça Mercè Rodoreda
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-

Plaça Montserrat Roig

-

Carrers compresos dins de la UA-VI-3 (parada del castell) i UA-VI-2 (zona
la Canaleta):
Incloses les parts corresponents dels carrers:
Av. Generalitat
c. Sant Jordi
av. Verge de Montserrat
c. Pere de Cardona
c. del Castell
c. Alfons I
c. de Reus
c. de Beatriu de Queralt
c. de Monterols (des d’av. Verge de Montserrat direcció estadi)

-

Plaça Miquel Martí i Pol.

-

Parc de la Riera (entre c. Riera, c. Maragall i av. Ramon d’Olzina)

-

Parc Formiga (entre c. Riera, av. Verge de Montserrat i av. Generalitat)

-

Antiga N-340, tram comprés entre Avinguda Generalitat seguint en
direcció a Cambrils, (av. Ramon d’Olzina, de plaça d’Alexandre Fleming
direcció Cambrils).

-

Tots el camins municipals.

-

Autovia de Salou a Tarragona.

-

Autovia de Salou a Reus.

-

Carretera de Salou a Tarragona.

-

Zona d’autopistes.

-

Ctra. Vila-seca- La Pineda.

-

Avinguda Alcalde Pere Molas.

-

Parc d’atraccions, Centre Recreatiu i Turístic, en tot el seu àmbit. Inclou
tot tipus d’instal·lacions, activitats, comerços, et.

-

Carrer del Camí de Pla de Maset.

-

Parc del Pinar de Perruquet.
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-

Carretera La Pineda a Tarragona (TV-3146).

-

Passeig Pau Casals.

-

Carrer del Vaporet.

-

Platja del Racó.

-

Platja de La Pineda

-

Zona marítimterrestre

-

Passeig Marítim vorejant el mar.

-

Vial públic davant el passeig Pau Casals que inclou Pineda Drink, Pineda
Dream i Punta Prima.

-

Carrer de Muntanyals

-

Carrer de la Sèquia Major.

-

Carrer de Monestir de Poblet.

-

Carrer d’Hipòlit Lázaro.

-

Carrer de la Ciutat de Melbourne.

-

Plaça de la Cançó Catalana.

-

Carrer del Camí del Racó.

-

Plaça Manuel de Falla.

-

Plaça del Mare Nostrum.

-

Plaça del Cister.

-

Plaça de Baló.

-

Punta del Faralló.

-

Plaça de la Unió Europea

-

Carrers no inclosos en cap altra categoria.

2a. Categoria

-

Plaça de l’Església

-

C. Monterols (entre c. Major i av. Verge de Montserrat)

-

C. Josep Anselm Clavé (zona costat mercat municipal: locals mercat)
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3a. Categoria

-

Resta de carrers del nucli de la Pineda

-

Resta dels carrers del nucli de Vila-seca.

4a. Categoria

-

Barri Miramar (resta no compresa en categories anteriors)

5ª. Categoria

-

Barri de la Plana.

NOTA. Quan un subjecte tributari doni a 2 o més carrers, tributarà pel carrer de major
categoria.
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DISPOSICIÓ FINAL.- Aquesta classificació única de carrers, que ho és per a tot el municipi
i per a totes les Ordenances Fiscals, i el text de totes les Ordenances Fiscals relacionades,
estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses.

Vila-seca, a 5 de setembre de 2008.

L'alcalde-president,

Josep Poblet i Tous.
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