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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 

 
1 - ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, D’ INSPECCIÓ, DE RECAPTACIÓ I 

DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 
 

CAPITOL I.- PRINCIPIS GENERALS 
 

Article 1.- NATURALESA DE L' ORDENANÇA 
 

1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 
11, 12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional 
quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté 
normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideraran part 
integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments interiors que es puguin dictar 
relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.” 

 
2. El seu fonament legal és el previst en l' article 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

Article 2.- NATURALESA I FONAMENT DE LES ORDENANCES FISCALS 
ESPECIFIQUES 

 
1. Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una ordenança 

Fiscal específica, que tindrà per fonament legal i per normativa  supletòria en virtut 
del previst en l' esmentat article 5 les següents normes: 

 
a) El text refós de la Llei d’ Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 
 
b) La llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) de la qual són 

supletòries la Llei General Pressupostària i la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 

 
c) La Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el 

marc de l' anterior legislació bàsica i conforme a ella. 
 
d) La Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de Taxes i Preus públics. 

 
2. Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes 

reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior, en especial: 
 

El Reglament General de Recaptació. 
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Article 3.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

1. Les Ordenances s’aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de 
residència efectiva i de territorialitat. 

 
2. Excepte que l' Ordenança especifica prevegi una altra cosa, les Ordenances Fiscals 

entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

 
Article 4.- BENEFICIS FISCALS 

 
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s’interpretaran en sentit restrictiu. 

 
2. Quan en les respectives Ordenances es declari a algú amb dret a exempció o 

bonificació, aquest benefici no s’estén a les persones que, sigui quina sigui la seva 
relació amb l’ exempt, tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin 
reconeguda per llei exempció o bonificació. 

 
3. La sol·licitud de tots els beneficis fiscals hauran de sol·licitar-se expressament dins 

del termini establert per cada ordenança en concret o en el seu defecte, el termini 
màxim serà fins la finalització del cobrament en voluntària del padró corresponent. 
La seva aplicació serà sempre a partir del moment de la seva sol·licitud i no tindrà 
efectes retroactius 

 
4. Per gaudir dels beneficis fiscals establerts a les Ordenances Fiscals municipals és 

condició indispensable no tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic 
o de dret privat, pendent amb l’ Ajuntament. 

 
5. S’estableix una bonificació del 0,5% en la quota de l’ impost sobre bens Immobles 

de naturalesa urbana, de tots els subjectes passius que domiciliïn el pagament en 
una Entitat Financera, sempre que els rebuts no siguin retornats per l’entitat 
bancària, d’acord amb les dates marcades al calendari de recaptació.  

 

Article 5.- IMPORT MÍNIM DEL DEUTE 
 

1. L’import mínim del deute per liquidar serà de tres euros, llevat que s’acordi un 
límit superior en supòsits excepcionals; quedant exempt aquest mínim en els 
casos en què l’Ordenança pròpia de cada tribut fixi una quota igual o inferior a 
3 €. 
 

2. No obstant l’apartat anterior, en els supòsits de prorrateig de la quota, la quota 
prorratejada es liquida sempre i quan l’import de la quota inicial sense 
prorrateig no sigui inferior a tres euros. 
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3. En el cas que procedeixi la divisió del deute en els supòsits de cotitularitat, el 
deute dividit es liquidarà sempre i quan l’import de la quota inicial, sense 
dividir, no sigui inferior a tres euros. 
 

4. D’acord amb els principis d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, les 
fraccions de rebuts que quedin pendents de cobrament fins a un import màxim 
de sis euros, llevat que s’acordi un límit superior en supòsits excepcionals, es 
donaran de baixa de la base de dades municipals. 

 
CAPÍTOL II.- SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 6.- SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT 

 
1. Les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d' una exacció ho seran 

per algun d' aquests conceptes: 
 

a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o substitut. 
 

b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de 
béns afectes per la Llei al pagament del deute tributari. 

 
2. Els obligats davant de l' Administració municipal per deutes tributaris respondran 

del seu pagament d' aquests amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció 
de les limitacions establertes per la Llei. 

 
3. Els obligats per un deute tributari tindran responsabilitat solidària o subsidiària, 

segons estableix la llei pròpia de cada tribut o en el seu defecte la Llei General 
Tributària. 

 
Article 7.- OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU 

 
El subjecte passiu és obligat a: 

 
1r.- Pagar el deute tributari. 
 
2n.- Formular tantes declaracions i comunicacions com s' exigeixin per cada tribut. 
 
3r.- Tenir a disposició de l' Administració municipal els llibres de comptabilitat, de 

registre i altres documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d'acord 
amb la Llei, segons estableixi en cada cas l' ordenança corresponent. 

 
4rt.- Facilitar la pràctica d' inspeccions i comprovacions. 
 
5è.- Proporcionar a l' Administració municipal les dades, els informes, els antecedents 

i els justificants que  tinguin relació amb el fet imposable. 
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Article 8.- RESPONSABLES SUBSIDIARIS 
 

1. Seran responsables subsidiaris, ultra els determinats en la Llei, els propietaris, 
arrendataris o sots-arrendataris cedents dels locals on es celebrin espectacles 
públics per les obligacions tributàries dels seus empresaris. 

 
2. En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la declaració prèvia 

d'insolvència del subjecte passiu mitjançant acte administratiu de derivació de 
responsabilitat sense perjudici de les mesures cautelars que abans d' aquesta 
declaració pugui adoptar l' Alcaldia d' acord amb les prevencions reglamentàries 
establertes. 

 
3. Si la declaració de responsabilitat subsidiària es derivés únicament de la fal·lència 

del contribuent o del compliment  de l' esdeveniment, determinant de l' exigibilitat 
de l'obligació subsidiària a ell no imputable, es notificarà al responsable subsidiari, 
perquè en els terminis reglamentaris satisfaci el deute tributari sense recàrrecs ni 
interessos, transcorregut el termini fixat s' exigirà el deute en via de 
constrenyiment, en els supòsits previstos per les lleis en els casos de 
responsabilitat subsidiària. 

 
Article 9.- RESPONSABLES SOLIDARIS 

 
1. Ultra els casos previstos en la Llei, l'aval implicarà sempre obligació solidària. 

 
2. La solidaritat en el pagament d' una obligació tributària autoritza l'Administració per 

exercir íntegrament la seva acció contra qualsevol de les persones obligades. 
 

3. La solidaritat arriba tant a la quota com a la resta dels conceptes que integren el 
deute tributari i, si s' escau, a les dependents del procediment d’apressament. 

 
4. El deutor solidari només podrà utilitzar les exempcions que es derivin de la 

naturalesa de l' obligació i les que siguin personals. De les que personalment 
corresponguin a d’altres, només podrà servir-se'n en la part del deute de que 
aquests fossin responsables. 

 
Article 10.- SUCCESSORS DEL DEUTE TRIBUTARI 

 
1. Els adquirents de béns afectes al deute tributari i els successors en l'exercici 

d'exploracions o activitats econòmiques respondran d’aquests, sense perjudici 
d’allò que disposa el núm. 2 de l' article 7è d' aquesta Ordenança, per derivació 
legal de l'acció tributària. 

 
2. Quan els subjectes passius incursos en multa morin abans que fos liquidada la 

sanció mitjançant acte administratiu ferm, els seus  hereus o successors quedaran 
exonerats de l' esmentada responsabilitat sense perjudici de la sanció que se'ls 
pugui imposar, per la seva pròpia responsabilitat, quan no presentin els documents 
necessaris per a la liquidació o no satisfacin el pagament dintre els quinze dies 
següents al requeriment que, amb tal objecte els adreci l'Administració. 
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3. La responsabilitat de l'adquirent per actes "inter-vius" no eximeix el transmissor de 

l'obligació de pagament. 
 

Article 11.- REPRESENTANTS 
 

1. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual 
s'entendran les successives actuacions administratives, si no es fa manifestació en 
contra. 

 
2. Per interposar reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies, i renunciar a 

drets en nom d’un subjecte passiu, haurà d'acreditar-se la representació amb 
poder, mitjançant document públic o privat amb firma legitimada notarialment o 
compareixença davant l’òrgan administratiu competent. Per als actes de tràmit es 
presumirà concedida la representació. 

 
3. La falta o insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de 

què es tracti, sempre que s'acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el 
termini de deu dies. 

 
Article 12.- DOMICILI FISCAL 

 
1. El domicili fiscal és el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves 

relacions amb l'Administració tributària. 
 
2. El domicili fiscal és: 
 

a) Per a les persones físiques, el lloc on tinguin la seva residència habitual. Això 
no obstant, per a les persones físiques que desenvolupin principalment 
activitats econòmiques, en els termes que reglamentàriament es determinin, 
l'Administració tributària pot considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui 
efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats 
desenvolupades. Si no es pot establir el lloc, ha de prevaldre aquell on radiqui 
el valor màxim de l'immobilitzat en què es realitzin les activitats econòmiques. 

 
b) Per a les persones jurídiques, el seu domicili social, sempre que hi estigui 

efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus 
negocis. Altrament, cal atenir-se en el lloc en què es dugui a terme 
l'esmentada gestió o direcció. 

 
Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d' acord amb els criteris 
anteriors ha de prevaldre aquell on radiqui el valor màxim de l’immobilitzat. 

 
c) Per a les entitats a què es refereix l' apartat 4 de l' article 35 de la Llei General 

Tributària, el que resulti d' aplicar les regles establertes en el paràgraf b) 
anterior. 
 

d) Per a les persones o entitats no residents a Espanya, el domicili fiscal s'ha de 
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determinar segons el que estableix la normativa reguladora de cada tribut. 
 

En cas que hi manqui regulació, el domicili és el del representant a què es 
refereix l'article 47 de la Llei General Tributària. Això no obstant, quan la persona 
o entitat no resident a Espanya actuï mitjançant un establiment permanent, el 
domicili és el que resulti d' aplicar a l' establiment permanent les regles que 
estableixen els paràgrafs a) i b) d' aquest apartat. 

 
3. Els obligats tributaris han de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi d'aquest a 

l'Administració tributària que correspongui, de la manera i en els termes que 
s'estableixin reglamentàriament. El canvi de domicili fiscal no produeix efectes 
davant l' Administració tributària fins que es compleixi amb l'esmentat deure de 
comunicació, però això no ha d'impedir que, conforme a l'establert 
reglamentàriament, els procediments que s'hagin iniciat d'ofici abans de la 
comunicació del canvi esmentat, es puguin continuar tramitant per l'òrgan 
corresponent al domicili inicial, sempre que les notificacions derivades d'aquests 
procediments es realitzin d' acord amb el que preveu l'article 110 de la Llei 
General Tributària. 

 
4. Cada Administració pot comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat pels 

obligats tributaris en relació amb els tributs la gestió dels quals li competeix 
d'acord amb el procediment que es fixi per reglament. 

 
Article 13.- RESIDÈNCIA 

 
Als efectes de les seves relacions amb l'Administració tributària, els obligats tributaris 
que no resideixin a Espanya han de designar un representant amb domicili en territori 
espanyol quan actuïn en el territori esmentat a través d'un establiment permanent, 
quan ho estableixi expressament la normativa tributària o quan, per les 
característiques de l'operació o activitat realitzada o per la quantia de la renda 
obtinguda, ho requereixi l'administració tributària. 
Aquesta designació s'ha de comunicar a l'Administració tributària en els termes que la 
normativa del tribut assenyali. 
 

 
CAPÍTOL III. GESTIÓ 

 
Article 14.- EL FET IMPOSABLE 

 
Constituirà el fet imposable algun dels següents supòsits: 

 
1. En les taxes: 

 
A) La utilització privada o l’aprofitament especial del domini públic local. 

 
B) La prestació d' un servei públic o la realització d' una activitat administrativa 

de competència local que es refereixi al subjecte passiu, l'afecti o el beneficiï 
de manera particular, i, en tot cas, quan concorrin les circumstàncies 
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següents: 
 

a) Que siguin de sol·licitud o recepció obligatòria. 
b) Que no siguin susceptibles de ser prestats o realitzats per la iniciativa 

privada, en el cas de serveis o activitats que impliquin manifestació 
d’exercici de l'activitat, o bé quan es tracti de serveis públics en que 
estigui declarada la reserva en favor de les Entitats Locals de conformitat 
amb la normativa vigent. 

 
2. En les contribucions especials, l'obtenció per al subjecte passiu d’un benefici o d’un 

augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres 
públiques o de l' establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per 
les Entitats respectives. 

 
3. En els impostos, l' específic que expressament prevegi cada Ordenança Fiscal, o la 

norma en què es fonamenti. 
 

4. En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per: 
 

La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència 
municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents: 

 
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de 

sol·licitud o de recepció obligatòria. 
 

b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles 
de ser prestats o efectuats pel sector  privat perquè no impliquen una 
intervenció en l' actuació del particulars o cap altra manifestació 
d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels quals s'hagi declarat la 
reserva a favor de les entitats locals segons la normativa vigent. 

 
5. En les taxes i preus públics, quan no es presti el fet imposable per malaltia 

acreditada del subjecte passiu, per disposició legal o reglamentaria que ho 
impedeixi, per circumstancies sobrevingudes de caràcter socioeconòmic o de 
pandèmia, previs els informes que siguin necessaris, es podrà procedir al 
prorrateig de les esmentades taxes o preus públics, tenint en compte el període 
efectiu de prestació del servei o l’activitat administrativa generadora del tribut. 

 
Article 15.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 

 
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l' Ajuntament a 
liquidar i/o l'obligació tributària. 

 
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases 
i tarifes, l'obligació de contribuir renaixerà a cada inici del període següent. 
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Article 16.- DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES 
 

1. L'Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per 
determinar la base imposable dintre dels següents règims: 
 a) Estimació directa 
 b) Estimació indirecta  
 c) Estimació objectiva 

 
2. En l'Ordenança pròpia de cada exacció s' establirà els mitjans i els mètodes per 

determinar la base de gravamen dintre dels règims d'estimació directa, indirecta i 
objectiva. 

 
3. Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d’objecte. Les 

fraccions d'aquestes es computaran elevades a la unitat. 
 

4. Si les bases són referides a la via pública s'entendran referides a les dimensions del 
sòl o de la projecció sobre aquest. 

 
Article 17.- TARIFES 

 
1. Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígrafs, conceptes i 

classes. Quan la seva complexitat ho exigeixi es desdoblaran en subclasses per a la 
seva millor fixesa i claredat. 

 
2. Les tarifes referides a vies públiques seran aplicades d'acord amb la classificació 

que es faci per categories o grups als efectes d'aplicació i cobrament de les 
exaccions municipals. 

 
3. La classificació de les vies públiques correspon a la Junta de Govern Local o a 

l'Alcalde President. 
 

Article 18.- DEUTE TRIBUTARI 
 

1. El deute tributari estarà constituït especialment per la quota que anirà a càrrec del 
subjecte passiu. 

 
2. Formaran també part, si s’escau, del deute tributari: 

 
 a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes. 
 
b) L' interès de demora, que serà el legal del diner, si la Llei de Pressupostos 

Generals no fixes altre distint. 
 
 c) El recàrrec d’apressament. 
 
 d) Les sancions pecuniàries. 
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Article 19.- LIQUIDACIONS TRIBUTARIES 
 

1. Les liquidacions, tant d’ingrés directe com de rebuts, seran practicades per l'oficina 
de Gestió Tributària i aprovades per l' Alcaldia o òrgan en qui delegui. 

 
2. En els casos d’autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense 

perjudici de l’assistència tècnica que pugui facilitar el personal de l'Ajuntament, i 
serà simultània a l’ ingrés. 

 
En tot document de liquidació s' expressarà l'Ordenança  Fiscal aplicada, la tarifa, 
l'epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació. 

 
3. L'Alcaldia o òrgan en qui delegui disposarà les taxes en les quals s'ha d'aplicar el 

dipòsit previ. 
 

Sempre que es demani un servei a instància de part, s'aplicarà el dipòsit previ de la 
taxa corresponent, requisit sense el qual no prosperarà cap petició. 

 
Article 20.- DECLARACIONS 

 
1. L'Administració Municipal pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin 

necessàries per la liquidació d’un tribut o per la seva comprovació. 
 

2. Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal, 
tindran efecte des de la data en què neixi l'obligació de contribuir, i seran 
incorporades al padró del període següent, independentment de la liquidació dels 
períodes intermedis, sense perjudici de la prescripció. 

 
3. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, seran comprovades 

per la inspecció, i, si aquesta dóna el seu informe favorable, tindran efectes a partir 
del període següent al que foren presentades, excepte si la llei reguladora de cada 
tribut preveu efectes a partir de la presentació. 

 
4. En les autoliquidacions per l' Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys i en 

l' Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, es sol·licitarà amb caràcter 
general l' últim rebut de l' Impost sobre Béns Immobles. 

 
Article 21.- PADRONS, MATRICULES I REGISTRES 

 
1. Seran objecte de padrons els tributs en què, per la seva naturalesa, es produeixi 

continuïtat del fet imposable. 
 

2. Contingut: Hauran de contenir, ultra les dades específiques que cada un d'ells 
requereix segons les característiques de l’exacció: 

a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu 
b) Objecte de l’exacció 
c) Base imposable 
d) Tipus de Gravamen 
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e) Quota assignada 
f) Deute tributari 

 
3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons 

corresponents i es sotmetran a l' aprovació de l’Alcalde, o de la Comissió de Govern 
si ho té delegat. 

 
4. En l'acord d' aprovació es fixarà l' inici dels terminis de pagament en període 

voluntari. En cap cas serà inferior a dos mesos. 
 

5. Una vegada aprovat el padró s'exposarà al públic per al seu examen i les 
reclamacions per  part dels interessats. 

 
6. Es podrà presentar, davant l'Alcaldia o la Comissió de Govern, recurs de reposició 

previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

 
7. L'exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes 

propis de la notificació. 
 

Article 22.- AUTOLIQUIDACIONS 
 

1. El sistema d' autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesta 
com a conseqüència d' una declaració obligatòria del subjecte passiu indicadora de 
l'existència d’un supòsit de fet que determina l' obligació de contribuir. 

 
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària 
imprescindibles per a practicar la liquidació, s' efectuarà l’ ingrés corresponent que 
tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecta a comprovació. 

 
L' Alcaldia o òrgan en qui delegui disposarà els tributs en els quals s' hagi d'exigir 
l'autoliquidació. 
 

2. L'autoliquidació serà obligatòria en l' Impost Municipal sobre l' Increment del Valor 
dels Terrenys i en l' Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Hauran d' efectuar-
se les dites autoliquidacions en els terminis establerts en les ordenances Fiscals 
específiques de cada tribut. 

 
3. El règim a aplicar a les autoliquidacions presentades fora de termini sense 

requeriment previ, així com els recàrrecs aplicables serà el previst a l’article 27 
de la Llei 58/2003 General Tributària. 

 
4. Als efectes de presentació d’autoliquidació, s'utilitzarà obligatòriament el model 

facilitat per l'Administració al qual s' acompanyaran els documents necessaris per la 
liquidació del tribut. 

 
Article 23.- DIPÒSIT PREVI 
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1. D' acord amb el que disposa l' article 27 de la llei 2/2004, de 5 de marc, l'Alcalde 
o òrgan en qui delegui podrà exigir el dipòsit previ per a totes les taxes 
establertes ja sigui per la prestació d’un servei o l' exercici d'una activitat, a 
excepció de que en l'Ordenança pròpia de cada taxa s'assenyali expressament el 
contrari. 

 
2. S' estableix dipòsit previ per l' Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 
3. L' interessat a sol·licitar el servei, l' autorització o la llicència de què es tracti es 

dirigirà a l' oficina de Gestió Tributària on s' efectuarà el càlcul de l' import del 
dipòsit previ que en aplicació de l' Ordenança respectiva correspongui, i procedirà a 
la liquidació i el pagament de la quantitat resultant, que tindrà el caràcter de 
pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la sol·licitud. 

 
4. Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant 

d'haver realitzat el dipòsit previ, i es requerirà els interessats perquè, en el termini 
de deu dies, efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb apercebiment que, 
transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no 
presentades i seran arxivades. 

 
5. En el document per cobrar que facilitarà l’ administració, s' expressarà l'Ordenança 

Fiscal aplicada, la tarifa, l'epígraf i el concepte de què es tracti i els elements 
integrants de la liquidació. A aquests efectes l' interessat haurà  de facilitar totes 
aquelles dades materials o jurídiques necessàries per a procedir al càlcul i 
determinació de la quota que en cada cas resulti d' aplicar la taxa respectiva; tot 
això, sense perjudici de la comprovació per part de l'administració de tot document 
liquidatori. Se’n lliurarà una còpia a l’interessat , degudament autenticada, com a 
justificant de pagament i una altra  s' adjuntarà a la sol·licitud i formarà part de 
l'expedient. 

 
6. L'oficina competent tramitarà la sol·licitud i proposarà la liquidació definitiva de la 

taxa i determinarà, si s’escau: 
 

a) La procedència d'una liquidació complementària, que es tramitarà com a ingrés 
directe. 

b) La procedència de devolució per ingrés indegut. 
c) La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ. 

 
7. L'òrgan competent resoldrà simultàniament l' acord de concessió o denegació de la 

petició, l' autorització o la llicència i la liquidació definitiva que correspongui. El 
mateix acte resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti 
indegut. 

 
8. La renúncia o desistiment de l' interessat presentats formalment amb anterioritat a 

la concessió o atorgament de l' autorització o la llicència acreditarà el 20% de la 
quota i, conseqüentment, es retornarà d' ofici la part sobrant satisfeta. 

 
La renúncia de l'interessat un cop concedida l'autorització o la llicència no donarà 
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lloc a reducció de la quota. 
 
Article 24.- BAIXES JUSTIFICADES 

 
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, procedís 

l’anul·lació per qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors, les oficines 
gestores trametran els expedients oportuns per procedir a la baixa dels valors. 

 
2. L’oficina de Gestió Tributària, quan hagi rebut la còpia dels expedients tramitats per 

les Oficines Gestores, cursarà la relació de baixes rebudes a la Tresoreria a 
l'objecte que aquesta oficina complimenti la factura de data escaient; procedeixi a 
la inutilització dels valors i posteriorment ho trameti a les oficines gestores per a la 
seva justificació en els expedients corresponents. 

 
3. Si el recaptador constata l'existència de rebuts improcedents a les llistes 

cobratòries, perquè corresponguin a expedients d'insolvència ja tramitats o per 
altres motius, ho farà avinent a la Tresoreria dintre del període voluntari de 
cobrament per tal de promoure la baixa, prèviament a l'expedient oportú en què es 
justifiqui la improcedència. 

 
Article 25.- DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTARIA 

 
La gestió en període cobratori dels tributs municipals podrà ésser delegada en els 
termes previstos per Llei a les administracions públiques a què es fa referència en 
l’art. 7è del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març o en el seu cas a persones individuals o jurídiques, previ 
acompliment dels requisits que a dit efecte exigeix la normativa vigent. 

 
CAPÍTOL IV.- INSPECCIÓ TRIBUTARIA 

 
Article 26.- INSPECCIÓ MUNICIPAL 

 
Constitueixen la inspecció tributària d' aquest ajuntament els òrgans de l'Administració 
Municipal, o d' altre ens supramunicipal al qual s' hagi delegat aquesta facultat, que 
tenen encomanada  la funció de comprovar la situació tributària dels distints subjectes 
passius i altres obligats tributaris amb la finalitat de verificar el compliment exacte de les 
seves obligacions i deures vers la Hisenda Pública municipal, procedint, si s’escau, a la 
regularització corresponent. 

 
Article 27.- FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ 

 
Correspon a la Inspecció tributària municipal: 
 

a)  La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que ignori 
l'Administració municipal. 

b)  La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l' anàlisi i avaluació 
d'aquestes en els seus distints règims de determinació o estimació, i la 
comprovació de les declaracions o de les declaracions-liquidacions, per a 
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determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint 
l'import dels deutes tributaris corresponents. 

c)  Comprovar l' exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions-
documents d’ingrés. 

d)  Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació 
i investigació. 

e)  Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels altres òrgans de l'Administració 
municipal, aquelles actuacions inquisitives o d' informació que s' hagin d' efectuar 
prop dels particulars o d' altres organismes que directament o indirectament 
condueixin a l'aplicació dels tributs. 

f)  La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes 
fiscals vigents en aquest municipi i de l'abast dels drets i obligacions que se'n 
deriven. 

g)  Les altres funcions que, d' acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li 
encomanin. 

 
Article 28.- CLASSES D' ACTUACIONS 
 
Les actuacions inspectores podran ésser: 

 a) De comprovació i investigació 
 b) D' obtenció d' informació amb transcendència tributària 
 c) De valoració 
 d) D' informe i d’ assessorament 
 

Article 29.- LIQUIDACIONS TRIBUTARIES DERIVADES DE LES ACTES 
D’INSPECCIÓ 

 
1. Correspondrà a l’Òrgan municipal competent dictar els actes administratius de 

liquidació tributària que procedeixin com a conseqüència de les actuacions de la 
inspecció. 

 
2. Els recursos de reposició que procedeixin, es presentaran davant l’ Òrgan que ha 

dictat l' acte, de conformitat amb el que disposa l' article 14.2 del text refós de la 
Llei d’ Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
Article 30.- ACTES I DOCUMENTS 

 
L' Ajuntament o l' ens supramunicipal delegat establirà els models d' actes i altres 
documents necessaris per a la inspecció tributària municipal. 

 
Article 31.- ENTRADA I RECONEIXEMENT DE FINQUES 

 
Correspondrà a l' Alcalde o President de l' ens supramunicipal delegat expedir i signar 
l'autorització escrita a què es refereix l'apartat 2 de l'article 39 del Reglament General 
d'Inspecció Tributària. 

 
Article 32.- PLANS D’INSPECCIÓ 
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1. L'Ajuntament, dins l'àmbit de les seves competències, o, i s'escau, l'ens 
supramunicipal delegat, podrà planificar la inspecció tributària d'aquest municipi, 
sens perjudici de les fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la 
normativa vigent, puguin establir-se amb l'Administració de l’Estat, de la 
Generalitat o d'altres Administracions Tributàries. 

 
2. Correspondrà a l’Òrgan competent en matèria de gestió tributària l'aprovació dels 

plans municipals d'inspecció i d'altres fórmules de col·laboració que puguin establir-
se. 

 
Article 33.- REMISSIÓ NORMATIVA 

 
Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció 
tributària municipal, s'ajustarà al que estableix la Llei General Tributària, el Reglament 
General de la Inspecció de Tributs i les altres normes que resultin d’aplicació, dins 
l'àmbit de les seves competències. 

 
CAPÍTOL V.- RECAPTACIÓ 

 
Secció 1a. NORMES GENERALS 

 
Article 34.- DISPOSICIÓ GENERAL 

 
1. La gestió recaptatòria consisteix en l' exercici de la funció administrativa dirigida a 

la realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l'Ajuntament i 
dels seus Organismes Autònoms. 

 
2. Tota liquidació reglamentàriament notificada al subjecte passiu constitueix 

l'obligació de satisfer el deute tributari. 
 

Article 35.- REGIM  LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA 
 

1. La recaptació municipal es regirà: 
 

a) Per la Llei General Tributària, el Reglament general de Recaptació i altra 
normativa de l' Estat reguladores de la matèria, així com per les disposicions 
dictades pel seu desenvolupament. 

b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic. 
c) Pel present Capítol d' aquesta Ordenança General. 

 
2. En defecte de disposició legal expressa, regirà el Reglament General de Recaptació. 

 
Article 36.- PERÍODES DE RECAPTACIÓ 

 
1. La recaptació es realitzarà en: 

a) Període voluntari. 
b) Període executiu. 
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2. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins 
els terminis assenyalats en els articles 50, 51, 52 i següents d' aquesta 
Ordenança. 

 
3. En període executiu, la recaptació s' efectuarà per via de constrenyiment sobre el 

patrimoni de l' obligat que no hagi pagat el deute en període voluntari. 
 

Article 37.- ATRIBUCIONS 
 

1. La facultat recaptatòria, tant en període voluntari com en executiu, s'atribueix als 
òrgans competents de l' Administració municipal, sens perjudici de les delegacions 
que l'Ajuntament pugui efectuar al Consell Comarcal o a la Diputació provincial o a 
un altre ens supramunicipal. 

 
2. Correspon a l' Alcalde o Tinent d' Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la 

recaptació municipal. 
 

3. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris en els 
termes establerts en l' article 5è, apartat 3, del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre. 

 
4. Cas de delegació de la facultat recaptatòria en un altre ens supramunicipal, les 

competències abans esmentades s’ atribuirien exclusivament als Òrgans 
corresponents de l' ens delegat, dins els límits i amb els termes de la delegació. 

 
5. Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin 

d'efectuar-se fora del territori del respectiu ens local en relació a la recaptació, 
seran practicades pels Òrgans competents de la Generalitat, quan hagin de 
realitzar-se a Catalunya, i pels Òrgans competents de l' Estat quan hagin de 
realitzar-se fora de l' àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. 

 
6. El President de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives 

protecció i auxili quan ho consideri necessari, pel normal exercici de les facultats 
recaptatòries. 

 
 

Secció 2a. MITJANS DE PAGAMENT 
 

Article 38.- FORMES DE PAGAMENT 
 

1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s' haurà de realitzar en efectiu. 
 

2. Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l’exacció, es 
pagaran mitjançant efectes timbrats que expedeixi la Corporació. Només quan 
expressament es disposi per Llei podran admetre 's  els pagaments en espècie. 

 
3. Els pagaments dels deutes tributaris que s' hagin de realitzar en efectiu, es faran 

en algun dels següents mitjans: 
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a) Diners de curs legal fins a 40,00 € a excepció de l’ordenança fiscal número 

12.5. “Taxa per a la retirada de vehicles de la via pública”, la qual es podrà 
abonar en la seva totalitat en diner de curs legal o per qualsevol altre mitjà de 
pagament establert a l’Ordenança fiscal. 

b) Xec que ha de ser nominatiu, creuat i conformat o certificat per l’entitat 
emissora 

c) Transferència entitats financeres 
d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis, mitjançant 

domiciliació bancària 
e) Targeta de crèdit i/o dèbit, autoritzada 
f)  El pagament es pot realitzar també per internet (amb càrrec directament en 

compte, mitjançant la banca electrònica o amb targeta de crèdit). 
g) Qualsevol altre mitjà de pagament que s’autoritzi pel Ministeri d’Economia i 

Hisenda. 
 

4. Llevat els diners de curs legal i els xecs, l' ús dels quals pot ser simultani, per 
satisfer un mateix deute no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de 
pagament; elegit un dels admesos, l' import d' aquest ha de correspondre al total 
del deute. 

 
5. El pagament de deutes podrà realitzar-se en les oficines de recaptació de 

l’Ajuntament, en les entitats que en el seu cas prestin el servei de caixa, en les 
entitats col·laboradores i en altres persones o entitats autoritzades per rebre el 
pagament, directament o per via telemàtica, quan així estigui previst en la 
normativa vigent. El pagament es podrà fer efectiu assenyalant el nom de 
l’obligat tributari, el concepte i els períodes impositius als quals s’ha d’aplicar el 
pagament.   
 

 
Article 39.- XECS 

 
1. Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament dels deutes en les condicions 

establertes en el vigent Reglament General de Recaptació o normes 
complementàries i subsidiàries 
 

2. Els xecs hauran de ser nominatius a favor de l'ens recaptatori, creuats i conformats 
o certificats per l’entitat emissora. 

 
 

Article 40.- TRANSFERÈNCIA ENTITATS FINANCERES 
 

Com a sistema regular d' ingrés a la Hisenda Municipal els contribuents podran utilitzar 
les transferències bancàries. Aquesta modalitat s' ajustarà a les següents condicions: 

 
a)  En els casos de declaracions-liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés 

immediat, o en les liquidacions degudament notificades al contribuent i per l' 



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
30 

 

import total del deute. 
b)  Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els Bancs i les 

Caixes d'Estalvis que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent, 
pel seu abonament al compte corrent que assenyali l' Administració 
recaptatòria. 

c)  El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, 
però haurà d' expressar-se el concepte o conceptes concrets als quals l' ingrés 
correspongui. 

d)  Simultàniament a l' ordre de transferència els contribuents enviaran al servei 
de recaptació municipal o de l' ens delegat, les declaracions que calguin o la 
còpia de la liquidació notificada, o la referència del  rebut o rebuts que 
correspongui, expressant-hi la data de la transferència, el seu import, l' entitat 
bancària utilitzada per a l’operació, o s' adjuntarà  fotocòpia del resguard 
justificatiu expedit per l' entitat financera mandatària. La tramesa de l' 
esmentada documentació es realitzarà per correu administratiu o en altres 
formes admeses per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú. 

e)  Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els 
efectes, a partir de la data en que siguin abonats en el compte a que al·ludeix l' 
apartat b); sempre que el contribuent s' hagi ajustat a les presents condicions i 
es verifiqui l'ordre de transferència dintre del termini voluntari de pagament. 

f)  L' Administració municipal, una vegada rebut l' import de la transferència i la 
documentació a que es refereix l' apartat d) tornarà al contribuent la declaració 
amb la diligència de pagament o l' exemplar de la notificació amb el document 
acreditatiu del seu pagament, en el que s' hi farà constar que s' ha realitzat per 
transferència bancària. 

g)  Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència 
del principal del deute, no queda eximit del recàrrec, les sancions i els 
interessos en que hagi pogut incórrer; l' import es considerarà a compte del 
total a ingressar i es continuarà el procediment executiu per la quantitat que 
resti pendent. 

h)  L' import de les transferències en què fos impossible identificar el concepte o 
conceptes tributaris, bé per omissió de les dades establertes o per error, bé per 
manca de tramesa dintre del termini de les corresponents declaracions o 
notificacions, serà tornat al contribuent o a l'entitat expedidora. 

i)  Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de 
transferència, o les seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius 
contribuents. 

 
Article 41.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 
1. Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, 

aquests podran domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d' Entitats 
Bancàries. 

 
2. Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions: 

 
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s’escau, per la 
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persona que voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa 
obligada al pagament. 

b) Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la 
domiciliació bancària i l' òrgan recaptatori formula el càrrec sens perjudici de 
tercers. 

c) S'hauran de formalitzar en imprès establert per l' òrgan recaptador, en el qual 
constarà, com a mínim, la identificació dels autoritzants, el número de compte 
corrent o llibreta d' estalvis i el banc o caixa d' estalvis contra el qual s'autoritza 
carregar el deute o deutes. 

d) La domiciliació bancària s' adreça a l' entitat financera autoritzada segons el 
punt anterior i a l' òrgan recaptatori corresponent. 

e) Les autoritzacions de les domiciliacions bancàries s’ hauran d’efectuar 2 mesos 
abans de l’ inici del període de voluntària del corresponent padró. 

 
3. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s’autoritza, 

s’entendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes i en els successius 
períodes, per temps indefinit. 

 
4. La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a 

l’òrgan recaptatori i a l’entitat bancària. 
 
5. En aquells casos en que l’ Ajuntament tingui constància mitjançant un document 

públic (escriptures, registre propietat, notaris, ...) de la transmissió d’una finca, 
s’efectuarà el canvi de nom sense  domiciliació bancària dels rebuts excepte que 
s’hagi formulat una autorització expressa de la mateixa  per part dels nous 
titulars o representants legals en el registre d’entrades de l’ ajuntament en els 
terminis establerts per aquesta Ordenança Fiscal. 

 
Secció 3a. ELS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT 

 
Article 42.- JUSTIFICANT DE PAGAMENT 

 
1. Tindran la condició de justificants de pagament: 

 
a) Els rebuts emesos per l’entitat recaptadora 
b) Les cartes de pagament subscrites o validades per òrgans competents o per 

entitats autoritzades per rebre el pagament. 
c) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat. 
d) Els justificants de pagament efectuats per internet. 

 
2. Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que 

determina el Reglament General de Recaptació vigent, sens perjudici que 
l'Administració Municipal, dins l’àmbit de les seves competències, pugui establir-ne 
d’altres. 
 

Secció 4a. GARANTIES DEL PAGAMENT 
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Article 43.- GARANTIES DEL PAGAMENT 
 

Els crèdits en favor de la Hisenda Municipal estan garantits en la forma que es determina 
en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei General Pressupostària, la Llei 
General Tributària, el Reglament General de Recaptació i les altres normes aplicables. 

 
 

Secció 5a. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT 
 

Article 44.- NORMES GENERALS 
 

1. Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament del deute tributari, tant en el període 
de recaptació en voluntària com en el d’executiva.  

 
a) Deutes en període de cobrament voluntari, abans de la finalització del període 

voluntari fixat per cadascun d’ aquests. 
 
b) Deutes en via executiva, en qualsevol moment abans de l’ acord d’ alienació dels 

béns embargats. 
 
Serà necessari per això, la presentació prèvia  de sol·licitud per part dels obligats, 
quan la seva situació econòmica financera, discrecionalment apreciada per 
l’Ajuntament, impedeixi efectuar el pagament dels seus deutes.  
 
En aquests casos serà d’aplicació el que està establert en els articles 44 al 55 del 
Reglament General de Recaptació. 
 

2. Sol·licituds i peticions: 
 
Caldrà que es presenti a la tresoreria municipal, la sol·licitud, dins els terminis de 
pagament legalment establerts tant en període voluntari com en el d’executiva, per 
part dels interessats amb imprès que recollirà les següents dades: 
 
a) Identificació del deutor: Noms, cognoms i/o raó social de qui ho sol·liciti, NIF i 

domicili Fiscal.  
b) Identificació del deute del qual es sol·licita l’ajornament amb fotocòpia de la 

liquidació, l’ autoliquidació o el rebut corresponent. 
c) Explicació de les causes i motius de la petició (amb documentació necessària, si 

és el cas. 
d) Detall i número de fraccions de la qual es sol·licita.  
e) La garantia que s’ofereix, si és el cas.  
f) Lloc, data i signatura del sol·licitant.  
g) Ordre de domiciliació bancària del pagament de les successives fraccions. 
 

3. Denegacions. Com  a norma general seran denegades totes aquelles sol·licituds 
presentades per contribuents que hagin incomplert fraccionaments concedits amb 
anterioritat. 
Seran desestimades totes aquelles sol·licituds que no hagin aportat domiciliació 
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bancària en el moment de la sol·licitud del fraccionament. 
 
Article 45.- GARANTIES 

 
1. El peticionari de l’ajornament o fraccionament d’un deute haurà d’oferir garantia 

suficient en les formes legalment admeses en dret i degudament relacionades a 
l’article 48 del RGR en general. 
 

2. Els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir en els termes previstos a la 
Llei General Tributària l’ import dels quals sigui superior als 30.000 €. 

 
Article 46.- COMPETÈNCIA 

 
1. Les sol·licituds d’ajornament i de fraccionament de deutes tributaris seran aprovats 

per Resolució, previ informe del cap de la Recaptació i proposta de la regidoria 
d’Hisenda  
 

2. El termini màxim de concessió de fraccionaments i ajornaments serà de 8 mesos a 
comptar de la data de notificació de la resolució de concessió. Excepcionalment si 
la situació econòmica del subjecte passiu és d’extrema precarietat acreditada, la 
Junta de Govern Local podrà valorar un termini superior. 
 

3. Per la concessió d’ ajornament o de fraccionament serà requisit essencial que 
s’aporti juntament amb la petició, la documentació justificativa de la situació que 
impedeix el pagament del deute. El regidor/a d’Hisenda i en el seu cas la Junta de 
Govern Local es reserva la facultat d’exigir informació complementària quan ho 
estimi convenient. 
 
La documentació que s’aporti per la justificació haurà de ser: 
 
-   De caràcter oficial emesa o presentada per entitats públiques 
-  Declaració responsable del subjecte passiu obligat al pagament que motivi la 

causa excepcional que determina la impossibilitat de pagament puntual del 
deute. 

 
4. Les fraccions es periodificaran en quotes mensuals idèntiques que no podran ser 

inferiors a 50 euros coincidint els venciments de les dates de pagament el dia 5 de 
cada mes. 

 
 5.No s’exigiran interessos de demora en tots els fraccionaments i ajornaments de 

rebuts de cobrament periòdic quan es formalitzi la petició durant el període en 
voluntària i que, complint amb la normativa vigent, no superin 8 mensualitats, 
havent d’estar totalment pagades a 31 de desembre de l’exercici en què es 
sol·liciten.  

 
    En els casos que les superin, es cobraran interessos de demora des del primer dia a 

excepció del període que estiguin en voluntària.” 
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6. Serà requisit indispensable per la concessió d’ajornament o de fraccionament que el 
sol·licitant estigui al corrent de pagament de les seves obligacions amb 
l’Ajuntament. 
 
 

Secció 6a. ALTRES FORMES D’EXTINCIÓ DE DEUTES 
 

Article 47.- COMPENSACIÓ 
 

En la forma legalment establerta, correspondrà a l’òrgan competent de l'Administració 
local autoritzar la compensació de deutes a favor de la Corporació que es trobin en fase 
de recaptació, tant voluntària com executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del 
deutor. 
 

 
Secció 7a. RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI 

 
Article 48.- FORMES D’INGRÉS EN VOLUNTÀRIA 
 
Les formes d’ingrés en període voluntari poden ser: 

 
Ingrés Directe 
Ingrés periòdic per rebut 
Autoliquidació 

 
Article 49.- INGRÉS DIRECTE 

 
S’entén per ingrés directe tota aquella liquidació que practiqui l’ Administració i sigui 
notificada de forma individual. 
 
Article 50.- TERMINIS PER INGRÉS DIRECTE 

 
1. Els deutes tributaris resultants d' una autoliquidació s' han de pagar en els 

terminis que estableixi la normativa de cada tribut. 
 
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per 

l'Administració, el pagament en període voluntari s'ha de fer en els terminis 
següents: 

 
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de 

la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins a l' immediat hàbil següent. 

 
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior 
o, si aquest no fos hàbil, fins a l immediat hàbil següent. 

 
3. En el cas de deutes periòdics per rebut el pagament en voluntària és el que 
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s’estableix en el calendari de recaptació aprovat per la Junta de Govern Local. 
 

Article 51.- INGRÉS PERIÒDIC PER REBUT 
 
1. Els deutes que es meriten periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que la 

Ordenança Fiscal corresponent disposi una altra cosa. 
 

2. Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de conformitat amb el que 
preveu l’article 20 de la present Ordenança. 

 
3. Es publicaran els edictes corresponents en el BOP i s’exposaran en el tauler 

d’anuncis de l' Ajuntament i, si s’escau, en l' ens supramunicipal delegat, que 
tindran els efectes de notificació col·lectiva. Tanmateix, podran divulgar-se pels 
mitjans de comunicació que es considerin més adients. 

 
4. L’edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir, almenys: 
 

a) El termini d’ingrés 
b) Les modalitats d’ingrés admeses. 
c) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament 
d) L’advertiment que, transcorregut el termini ingrés fixat, els rebuts seran exigits 

pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos de 
demora i, si s’escau, les costes que produeixin. 

 
5. En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions 

individuals. 
 

Article 52.- TERMINIS INGRÉS PERIÒDIC PER REBUT 
 

Correspon a l' Alcaldia o òrgan a qui delegui, previ informe de la Tresoreria municipal, 
fixar anualment el calendari del contribuent en el qual es determinaran tots els terminis 
ingrés periòdic per rebut. 

 
Article 53.- CONSEQÜÈNCIES DEL NO PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI 

 
1. Els recàrrecs del període executiu són de tres tipus: recàrrec executiu, recàrrec 

de constrenyiment reduït i recàrrec de constrenyiment ordinari. 
 

2. Aquests recàrrecs són incompatibles entre si i es calculen sobre la totalitat del 
deute no ingressat en període voluntari. 

 
3. El recàrrec executiu és del 5 per cent i s' aplica quan se satisfaci la totalitat del 

deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de 
constrenyiment. 

 
4. El recàrrec de constrenyiment reduït és del 10 per cent i s' aplica quan se 

satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec 
abans de l'acabament del termini que preveu l' apartat 5 de l'article 62 de la Llei 
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58/2003 de 17 de desembre, General Tributària per als deutes contrets. 
 

5. El recàrrec de constrenyiment ordinari és del 20 per cent i és aplicable quan no 
concorrin les circumstàncies a què es refereixen els apartats 2 i 3 d'aquest 
article. 

 
6. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de 

demora. Quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment 
reduït no s'han d' exigir els interessos de demora meritats des de l' inici del 
període executiu. 

 
Secció 8a. RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT 

 
Article 54.- FACULTAT D’UTILITZAR LA VIA DE CONSTRENYIMENT 

 
L' Administració Municipal o, si s’escau, l'Administració Supramunicipal delegada, tindrà 
plena capacitat per utilitzar la via administrativa de constrenyiment per a la recaptació 
executiva dels deutes de dret públic a favor dels ens locals, actuant de conformitat amb 
els procediments administratius corresponents. 

 
Article 55.- TÍTOLS PER L’EXECUCIÓ 

 
1. Tindran el caràcter de títols acreditatius del crèdit, als efectes de despatxar 

l'execució per la via administrativa de constrenyiment: 
 

a) Les certificacions de descobert individuals o col·lectives, pels deutes ingrés 
directe vençuts i pendents de cobrament. 

 
b) Les certificacions de descobert col·lectives o relacions certificades de deutors, 

pels deutes d' ingrés periòdic per rebut, que hagin quedat pendents de 
cobrament una vegada finalitzat el període voluntari. 

 
2. Els esmentats títols contindran les dades que determina el Reglament General de 

Recaptació i tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial per a 
procedir contra els béns i drets dels deutors. 

 
 
Article 56.- EXPEDICIÓ DELS TÍTOLS 

 
1. Finalitzat el termini ingrés en període voluntari, s' expediran els títols a què es 

refereix l’article anterior, en els quals s' inclouran tots els deutes a favor de la 
Hisenda municipal que hagin quedat pendents de cobrament. 

 
2. Correspon a la Intervenció municipal l' expedició de les certificacions de descobert 

dels deutes ingrés directe pendents. 
 

3. Correspon a la Recaptació municipal o, a la supra-municipal delegada, expedir les 
certificacions de descobert o relacions certificades de deutors dels deutes ingrés 
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periòdic per rebut pendents. 
 

Article 57.- PROVIDENCIA DE CONSTRENYIMENT 
 

1. La providència de constrenyiment inicia l' execució contra el patrimoni del deutor 
en virtut dels títols a que es refereixen els articles anteriors. 

 
2. L' òrgan competent per dictar-la és la Tresoreria de l' ens que hagi assumit les 

facultats de recaptació. 
 

3. La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, d'acord amb el que 
estableix el Reglament General de Recaptació o les normes que el substitueixen o 
el complementin. 

 
Article 58.- TERMINIS INGRÉS EN EXECUTIVA 

 
El termini d’ ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de 
constrenyiment seran els següents: 

 
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mateix mes 

o, si aquest és festiu, fins l' immediat hàbil posterior. 
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 de mes 

següent, o immediat hàbil posterior. 
 

Article 59.- CÀLCUL DE RECÀRREC, INTERESSOS I COSTOS 
 

El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i els costos que es derivin del 
procediment executiu es calcularan de conformitat amb el que disposen les normes que 
siguin d’aplicació, i, junt amb l' import del principal, formaran part del deute. 
 
Article 60.- PROVIDENCIA D' EMBARGAMENT 

 
Transcorregut el termini assenyalat en l' article 58, sense haver-se efectuat ingrés 
requerit, el Recaptador municipal, o de l' ens supramunicipal delegat, dictarà 
providència ordenant l' embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu 
judici, per a cobrir l' import del principal del deute i el recàrrec, els interessos i els 
costos que amb posterioritat a l' acte administratiu primitiu s'hagin causat o es causin. 

 
Article 61.- EMBARGAMENT DE BENS 

 
Per a l' execució de l' embargament de béns i drets dels deutors es seguirà l' ordre i el 
procediment que estableix el Reglament General de Recaptació o, si s’escau, les normes 
que el substitueixin o el complementin. 

 
Article 62.- ALIENACIÓ DELS BENS EMBARGATS 

 
1. Es seguirà el que disposa el Reglament General de Recaptació vigent o les normes 

complementàries o substitutòries que s’estableixin. 
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2. Correspon al Tresorer de l' ens que té assumides les facultats de recaptació 

autoritzar la subhasta de béns embargats. 
 
Article 63.- AIXECAMENT DE L' EMBARGAMENT DE BENS 

 
1. Qualsevol moment abans de l’adjudicació dels béns els deutors podran alliberar els 

béns embargats pagant la totalitat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec, 
els interessos i els costos meritats fins el moment i els de procediment posterior. 

 
2. Tanmateix, cobert l' import total del deute amb el producte de l’adjudicació de béns 

efectuada, si s’escau, s’aixecarà l’embargament dels altres béns no alienats i es 
procedirà a posar a disposició del deutor el saldo que resulti al seu favor. 

 
Secció 9a. CRÈDITS INCOBRABLES 

 
Article 64.- CONCEPTE I EFECTES 

 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de 

recaptació perquè resultin fallits els obligats al pagament i altres responsables, si 
n'hi hagués. 

 
2. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes del crèdit, sens 

perjudici de les accions que pugui exercir l' Ajuntament, de conformitat amb les 
normes que siguin d’aplicació. 

 
Article 65.- DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE 

 
1. Es seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament General de 

Recaptació i les altres normes aplicables. 
 
2. Els expedients seran tramitats per l' Administració que tingui assumides les 

facultats de recaptació i hauran de ser informats per la Inspecció Tributària 
municipal. 

 
3. Correspon a l'òrgan competent de l' ens local que tingui atribuïda la gestió 

tributària, prèvia fiscalització de la Intervenció, resoldre l’expedient. 
 

4. En el cas que les facultats de gestió, inspecció, recaptació i revisió estiguin 
delegades en un altre ens supramunicipal, correspondrà a aquest resoldre 
l'expedient abans esmentat, però, en tot cas, haurà de constar-hi preceptivament 
l'informe de l'Ajuntament. 

 
D'acord amb els principis d'economia i d’eficàcia en la gestió recaptadora, es detalla la 
documentació que haurà de constar en l'expedient abans de presentar la proposta de 
declaració de crèdit incobrable. En funció de la seva quantia: 

 
1. Per expedients executius referits únicament a deutes per sancions de 
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circulació, que no sobrepassin els 100,00€ d’import principal (sense recàrrec 
ni interessos): 

 
1. Notificació realitzada, o intent de notificació amb resultat negatiu i publicació 

al BOP. 
2. Acreditar l'embargament de fons en diferents entitats bancàries, amb resultat 

negatiu. 
 

2. Per expedients executius inferiors a 300,00 € que NO continguin deutes de 
Contribucions Especials i Impost sobre Béns Immobles: 
 
1. Notificació realitzada, o intent de notificació amb resultat negatiu i publicació 

al BOP. 
2. Acreditar l'embargament de fons en diferents entitats bancàries, amb resultat 

negatiu. 
3. S'haurà d'acreditar l' intent d'embargament de devolucions tributàries a 

practicar per l' AEAT, sempre que l' import sigui superior a 150€ i sempre que 
en el deute no hi hagi sancions de trànsit. 

4. Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social o be justificar 
l'intent d'embargament i donat el cas d'haver obtingut informació de la 
Tresoreria de la Seguretat Social que el deutor figura com a receptor de 
rendes del treball. 

 
3. Per expedients executius inferiors a 300,00€, que en tot cas continguin 

deutes de Contribucions Especials i de l’ Impost sobre Béns Immobles: 
 
1. Notificació realitzada, o intent de notificació amb resultat negatiu i publicació al 

BOP. 
2. Acreditar l'embargament de fons en diferents entitats bancàries, amb resultat 

negatiu. 
3. S'haurà d'acreditar l' intent d'embargament de devolucions tributàries a 

practicar per l' AEAT, sempre que l' import sigui superior a 150 € i sempre que 
en el deute no hi hagi sancions de trànsit. 

4. Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social o be justificar 
l'intent d'embargament donat el cas d'haver obtingut informació de la 
Tresoreria de la Seguretat Social que el deutor figura com a receptor de 
rendes del treball. 

5. Acreditar que el deutor no figura com subjecte passiu en el padró de l'impost 
sobre béns immobles. 

 
4. Per expedients executius compresos entre 301,00 i inferiors a 3.000,00€, 

que en tot cas continguin deutes de Contribucions Especials i de l’ Impost 
sobre Béns Immobles: 
 
1. Notificació realitzada, o intent de notificació amb resultat negatiu i publicació al 

BOP. 
2. Acreditar l'embargament de fons en diferents entitats bancàries, amb resultat 

negatiu. 
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3. S'haurà d'acreditar l' intent d'embargament de devolucions tributàries a 
practicar per l'AEAT, sempre que l' import sigui superior a 150 € i sempre que 
en el deute no hi hagi sancions de trànsit. 

4. Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social o be justificar 
l'intent d'embargament donat el cas d'haver obtingut informació de la 
Tresoreria de la Seguretat Social que el deutor figura com a receptor de 
rendes del treball. 

5. Acreditar que el deutor no figura com subjecte passiu en el padró de l'impost 
sobre béns immobles, i en l' impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Pel cas que el deutor figuri únicament com a titular de l' IVTM, haurà de 
constar a l'expedient la diligència expedida.  

6. S'haurà d'acreditar que no figuren com a titulars de bens al Registre de la 
Propietat. 

 
Secció 10. FINALITZACIO DE L' EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT 
 
Article 66 

 
1. Quan en el procediment esmentat en via de constrenyiment resultin saldats els 

dèbits perseguits en el seu import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà 
ultimat l'expedient. 

 
2. Quan l' import obtingut sigui insuficient s' aplicarà el que disposa el Reglament 

General de Recaptació 
 
CAPÍTOL VI.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 

 
Secció 1a. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 67 

 
1. El procediment de devolució d’ingressos indeguts és aplicable a aquelles 

devolucions en les quals és competent per a la seva tramitació aquesta 
Administració, és a dir, les de crèdits i demés ingressos de dret públic la gestió 
de recaptació dels quals es realitzi pels òrgans d’aquest Ajuntament. 

 
2. La present Instrucció serà d’aplicació per a tots aquells ens o òrgans que 

depenent d’aquesta Administració tinguin pressupost diferenciat de l’Ajuntament. 
 

Secció 2a. PRINCIPIS GENERALS 
 

Article 68 
 

Els subjectes passius o els responsables i els demés obligats tributaris tindran dret a 
la devolució dels ingressos que indegudament haguessin realitzat a la Tresoreria 
d’aquesta administració en ocasió del pagament de deutes derivats d’ingressos de 
Dret públic.  
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En cas de fusió o absorció d’una persona jurídica la qual sigui titular d’aquest dret, el 
mateix es transmetrà a la persona jurídica nova o a l’absorbent. 

 
En els supòsits d’escissió total o parcial, el dret podrà transmetre’s, en el seu cas, a 
les persones jurídiques beneficiàries de l’escissió, d’acord amb allò que disposa la 
legislació mercantil. 

 
Article 69 

 
1. La quantitat a retornar en conseqüència d’un ingrés indegut estarà constituïda, 

en primer lloc, per l’ import de l’ ingrés indegudament efectuat i reconegut a 
favor de l’obligat al pagament. 

 
2. Formaran part de la quantitat a retornar: 

 
a) El recàrrec, els costos i els interessos satisfets durant el procediment quan 

l’ingrés s’hagués realitzat per via d’apressament. 
 

b) L’ interès legal aplicat a les quantitats indegudament ingressades, pel temps 
transcorregut des de la data del seu ingrés a la Tresoreria fins a la proposta de 
pagament efectuada per l’òrgan corresponent, essent el tipus d’interès legal 
aplicable el vigent en el dia en que s’efectuà l’ ingrés indegut. 

 
Article 70 

 
1. El dret a la devolució prescriurà en els terminis que per a tal matèria regula la 

Llei general tributària. 
 

2. El termini de prescripció començarà des del dia en que es realitzà l’ ingrés 
indegut i s’interromprà per qualsevol acte fefaent del obligat al pagament, o dels 
seus hereus o causahavents, dirigit a l’obtenció de la devolució de l’ingrés 
indegut o per qualsevol acte d’aquesta Administració en que es reconegui la seva 
existència. 

 
3. Reconeguda la procedència de la devolució, prescriurà així mateix, en els 

terminis que determina per a tal matèria la Llei general pressupostària, el dret 
per a exigir el pagament si aquest no fos reclamat pels creditors legítims. Aquest 
termini es comptarà des de la data de notificació del reconeixement de l’ 
esmentada obligació. 

 
Secció 3a. PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DEL DRET A LA DEVOLUCIÓ 

 
Article 71 

 
El procediment per al reconeixement del dret a la devolució i la restitució del que s’ha 
ingressat indegudament, o bé l’execució de la devolució acordada, podrà iniciar-se 
d’ofici o a instància de la part interessada. 
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Article 72 
 

1. El reconeixement del dret a la devolució d’un ingrés indegudament efectuat en la 
Tresoreria es realitzarà en virtut del procediment regulat en la present Instrucció 
i en particular, en els següents casos: a) quan s’hagi produït una duplicitat en el 
pagament dels deutes i de les obligacions, b) quan la quantitat pagada hagi estat 
superior a l’ import dels deutes i de les obligacions liquidades per l’administració 
o autoliquidades pel propi obligat al pagament, c) quan s’hagin ingressat després 
de prescriure l’acció per al seu pagament, deutes liquidats per l’ Administració o 
autoliquidats pel propi obligat al pagament, així com quan s’hagin satisfet deutes 
l’autoliquidació dels quals hagi estat realitzada trobant-se prescrit el dret de 
l’Administració per a practicar la oportuna liquidació. 

 
2. Quan l’ Administració rectifiqui, d’ofici o a instància de l’ interessat, qualsevol 

error material, de fet o aritmètic, patit en una liquidació o en un altre acte de 
gestió i l’acte objecte de rectificació hagués motivat un ingrés indegut li serà 
d’aplicació el que disposa aquesta Instrucció, si bé correspondrà en tot cas al 
mateix organisme que dictà l’acte, instruir l’expedient i acordar la resolució que 
procedeixi, reconeixent en el seu cas, el dret a la devolució. 

 
Article 73 
 
Deurà iniciar-se d’ofici un expedient de devolució d’ingressos indeguts en els següents 
supòsits: 

 
a) En els que s’hagi reconegut el dret a la devolució en la resolució d’un recurs o 

reclamació administrativa en una sentència o resolució judicial o en qualsevol 
acord o resolució que suposi la revisió o anul·lació dels actes administratius que 
haguessin donat lloc a l’ ingrés d’un deute en quantitat superior a la que 
legalment sigui procedent. 

 
b) Quan el dret a la devolució resulti de la comprovació d’autoliquidacions o 

liquidacions provisionals. 
 

c) Quan en aplicació de l’ordenament jurídic, s’hagi acordat la condonació total o 
parcial d’una sanció pecuniària ja ingressada. 

 
d) Quan aquesta Administració tingui constància del caràcter indegut d’un ingrés 

per duplicitat o excés en el pagament d’un deute, per l’ ingrés de deutes 
prescrits o degut a un error material, de fet o aritmètic, en una liquidació o en un 
acte de gestió, sempre que no hagi prescrit el dret a la devolució. 

 
Article 74 
 
1. Quan el procediment s’iniciï a instància de l’ interessat, la sol·licitud de devolució 

es dirigirà a l’ Alcaldia presidència. 
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2. En la sol·licitud s’hi faran constar les circumstàncies previstes en l’article 70 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i la mateixa haurà de ser 
registrada d’entrada en el Registre general, podent-se presentar per alguns dels 
mitjans regulats en l’article 38.4 de la norma legal abans invocada. 

 
3. De conformitat amb el que es regula en el punt 3) anterior, la sol·licitud haurà de 

contenir com a mínim les dades següents: 
 

a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta d’una persona jurídica, 
número d’identificació fiscal i domicili de l’ interessat i, donat el cas, de la 
persona que el representi. 

 
b) Fets i raons on es concreti amb claredat la petició que s’efectua. 

 
c)  Justificació documental de l’ ingrés indegut. 

 
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi de realitzar-se la devolució, 

podent-se optar per la transferència bancària, en aquest cas s’hauran d’indicar 
les dades identificables del compte corrent i de l’entitat financera o pel sistema 
de compensació, en els casos que procedeixi, segons disposa el Reglament 
General de Recaptació. 

 
e) Lloc, data i signatura. 

 
4. A la sol·licitud s’hi adjuntaran els documents que demostrin el dret a la devolució 

i la realització de l’ ingrés indegut, així com tants elements de prova com 
consideri l’interessat oportuns per a tal efecte. 

 
5. S’hi adjuntaran els justificants de l’ ingrés realitzat que, segons els casos, podran 

ser la carta de pagament original, certificació de l’ ingrés en la Tresoreria, actes 
d’inspecció on constin les quantitats ingressades o documents de similar valor. 
Això no obstant, els esmentats justificants podran substituir-se per la menció 
exacte de les dades identificables de l’ ingrés realitzat (tipus d’ingrés, data i 
forma de l’ ingrés, import ingressat i número de contret). 

 
Article 75 

 
1. Quan es donin les circumstàncies contingudes en la regla 7 i es procedeixi a la 

iniciació d’ofici, la unitat i l’organisme competent de l’ Administració procedirà a: 
 

a) Practicar, en el seu cas, una nova liquidació o rectificar les liquidacions o actes 
administratius afectats, segon el que es derivi dels esmentats acords, en tot 
cas quan procedeixi una rectificació es deurà procedir a donar de baixa la 
inicial liquidant-la novament a través de resolució única, expressant per 
separat l’ import de la devolució i els interessos als que hi pugui tenir dret. 
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b) Comunicar a la Secció de Comptabilitat de la Intervenció General, a través 
dels mitjans informàtics previstos en el sistema operatiu de comptabilitat 
general, la nova liquidació, la baixa de la inicialment acordada, amb indicació 
expressa de la quantitat que pogués resultar a retornar. 

 
2. En els supòsits esmentats en el punt anterior el procediment es limitarà a la fase 

d’execució de la devolució. 
 

3. Igualment s’iniciarà d’ofici l’expedient de devolució per l’organisme encarregat de 
la seva instrucció quan l’ Administració tingui constància del caràcter indegut 
d’un ingrés per duplicitat o excés en el pagament del deute, per l’ ingrés de 
deutes prescrits o degut a un error material, de fet o aritmètic, en una liquidació 
o acte de gestió. 

 
Article 76 

 
1. Iniciat el procediment, l’organisme competent desenvoluparà les actuacions 

necessàries per tal de comprovar la procedència de la devolució d’ingressos 
indeguts, podent sol·licitar els informes o actuacions que jutgi necessaris, 
corresponent la instrucció de l’expedient a l’àrea econòmica. 

 
2. L’organisme instructor comprovarà els següents extrems: 

 
a) Circumstàncies de fet que hagin produït l’ ingrés indegut. 
b) Dret aplicable 
c) Realitat de l’ ingrés i la seva no devolució anterior mitjançant sol·licitud d’ofici 

i incorporació en l’expedient de certificació expedida per la Secció de 
Comptabilitat de la Intervenció General. 

d) Titular del dret i quantitat del mateix. 
e) Quantes altres qüestions es plantegin en relació amb el dret a la devolució. 

 
3. Podran sol·licitar-se pels organismes i ens competents els informes que es 

considerin necessaris per a la finalitat perseguida, havent-se d’emetre en el 
termini de deu dies. 

 
4. Instruïts els expedients, i immediatament abans de redactar la proposta de 

resolució, es posaran de manifest als interessats per tal que en el termini de 
quinze dies, al·leguin i presentin la documentació i els justificants que estimin 
pertinents.  

 
5. Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan s’acordi la devolució sol·licitada per 

l’interessat i no figuri en l’expedient ni sigui tingut en compte en la resolució 
d’altres fets i d’altres al·legacions i proves que les adduïdes pel mateix. 

 
6. Finalitzades les actuacions, l’organisme instructor formularà la proposta de 

resolució per tal d’elevar-la a la Comissió de Govern. 
 

Les propostes, abans de la seva resolució, ja siguin individuals o col·lectives, 
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conjuntament amb els seus expedients, seran tramesos a l’organisme interventor per 
al tràmit d’intervenció previ.  

 
Article 77 
 
1. El termini màxim per notificar resolució expressa és de sis mesos des que es 

presenti la sol·licitud per l' interessat o des que se li notifiqui l' acord d'iniciació 
d’ofici del procediment. El transcurs del termini que preveu el paràgraf anterior 
sense que s' hagi notificat resolució expressa produeix els efectes següents: 

 
a. La caducitat del procediment iniciat d' ofici, sense que això impedeixi que es 

pugui iniciar de nou un altre procediment posteriorment. 
b. La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud, si el procediment 

s'ha iniciat a instància de l' interessat. 
 

2. Quan el dret a la devolució s 'hagi produït per una duplicitat en el pagament de 
deutes tributaris o sancions o en virtut d' un acte administratiu o una resolució 
economicoadministrativa o judicial, s' ha de procedir a l' execució de la devolució 
en els termes que s' estableixin reglamentàriament. 

 
3. Quan l' acte d' aplicació dels tributs o d' imposició de sancions en virtut del qual 

es va realitzar l' ingrés indegut hagi adquirit fermesa, es pot sol·licitar únicament 
la devolució d' aquest instant o promovent la revisió de l' acte mitjançant algun 
dels procediments especials de revisió i mitjançant el recurs extraordinari de 
revisió. 

 
4. Quan un obligat tributari consideri que la presentació d' una autoliquidació ha 

donat lloc a un ingrés indegut, pot instar la rectificació de l'autoliquidació. 
 

5. La resolució que posi fi a l’expedient  podrà ser recorreguda mitjançant recurs de 
reposició davant el mateix organisme que tramità l’expedient. Si l’Administració 
en el termini d’un mes no notifiqués la seva decisió, l’obligat podrà esperar la 
resolució expressa de la seva petició o sense necessitat de denunciar la demora 
considerar desestimat el recurs, a l’efecte de deduir, davant aquesta denegació 
presumpte, un recurs contenciós administratiu, a l’empara de l’article 14 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
6. En el cas que s’acordi el dret a la devolució, la resolució administrativa 

comprendrà com a mínim:  
 

a) L’ import de l’ ingrés indegudament efectuat. 
 

b) El recàrrec, les costes i els interessos satisfets durant el procediment, quan 
l’ingrés indegut s’hagués realitzat per via d’apressament. 

 
c) L’ interès legal aplicable a les quantitats indegudament ingressades, pel temps 

transcorregut des de la data del seu ingrés a la Tresoreria fins a la proposta de 
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pagament. El tipus d’interès legal aplicable serà el vigent el dia que s’efectuà 
l’ingrés indegut. 

 
7. L’acord determinarà el titular del dret a la devolució, que serà la persona que 

realitzà l’ ingrés declarat indegut o aquella que, segons les normes, resulti 
beneficiària de l’ esmentat dret. En aquest cas deurà fer-se constar el titular 
inicial i el beneficiari. 

 
8. És competent per a dictar les resolucions en els expedients de devolució 

d’ingressos indeguts el tinent d’alcalde d’ Hisenda en els casos en que l’expedient 
hagi estat instruït per la Unitat d’ Administració Tributària, per la Tresoreria 
General o per la Secció de Comptabilitat de la Intervenció General. 

 
9. La resolució administrativa que posi fi a l’expedient serà notificada a l’interessat 

en un termini no superior a deu dies en aplicació de la Llei 39/2015, d’ 1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Juntament amb la resolució se li farà arribar la fitxa de creditor per tal que sigui 
retornada degudament informada prèviament a l’execució de la devolució. 

 
 

Secció 4a. EXECUCIÓ DE LA DEVOLUCIÓ 
 

Article 78 
 
1. Dictada la corresponent resolució i notificada a l’ interessat, l’àrea que hagi 

instruït l’expedient remetrà aquella, o còpia certificada de la mateixa, a la Secció 
de Comptabilitat de la Intervenció General, aquesta proposarà el pagament 
mitjançant l’expedició del document corresponent. 

 
2. El document comptable s’expedirà a favor de la persona sobre la qual s’hagi 

reconegut el dret segons el que es disposa en la present Instrucció i es justificarà 
amb un original de la resolució administrativa, quedant un altre original de 
l’acord en l’expedient de la seva raó. Quan es tracti de resolucions judicials o 
administratives alienes a l’expedient de devolució, el document de gestió 
comptable s’ajustarà mitjançant original de l’acord de la Comissió de Govern o 
resolució administrativa corresponent i còpia compulsada de la resolució. 

 
3. Competeix l’ordenació del pagament, de conformitat amb el que es disposa en 

l’article 186 del text refós de la Llei d Hisendes Locals aprovat per Real Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març a l’alcalde president de l’Ajuntament. 

 
4. Els documents de gestió comptable, degudament proposats, intervinguts i 

ordenats, es trametran a la Tresoreria General d’aquesta Administració per al seu 
pagament material, per sí o a través de l’habilitació per bestretes de caixa ferm 
en ferm, sense perjudici de que la mateixa pugui iniciar els procediments de 
compensació i retenció que corresponguin en aplicació del Reglament General de 
Recaptació, sense perjudici de les operacions comptables que procedeixin. 
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Article 79 
 
1. Les devolucions d’ingressos indeguts de qualsevol naturalesa, incloent-hi, si 

s’escau, els interessos legals i demés conceptes que integren la quantitat a 
retornar s’aplicaran al concepte pressupostari que reflecteixin els ingressos de la 
mateixa naturalesa que aquell que originà la devolució, en tant afecti a 
l’agrupació de pressupost corrent, havent-se d’aplicar la part que correspongui a 
interessos, recàrrecs i costes, en el cas de la via d’apressament, a la 
corresponent partida pressupostària, sense perjudici de les anotacions 
comptables que, per a unificar en pagament únic la devolució, deurà efectuar la 
Secció de Comptabilitat de la Intervenció General. 

 
2. Quan la devolució afecti a l’agrupació de pressupostos tancats, aquesta haurà 

d’aplicar-se a la seva partida pressupostària de l’agrupació de pressupost 
corrent, havent de contenir tant la quantitat a retornar com els interessos, 
recàrrecs i costes que procedissin. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
1. De conformitat amb el que disposen els articles 7 del text refós de la Llei 

d’Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i 46 de 
la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, l' Ajuntament podrà delegar en la 
Comarca llurs facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i revisió, sens 
perjudici de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que pot també 
establir amb d'altres administracions públiques. 

 
2. Correspon al Ple adoptar l' acord de delegació, que haurà de fixar l' abast i el 

contingut d' aquesta. 
 

3. Acceptada la delegació per part de l' ens supramunicipal delegat es farà pública, 
mitjançant edictes que es publicaran en el BOP i en DOGC, per a general 
coneixement. 

 
4. Per l' exercici de les facultats delegades haurà d' ajustar-se als procediments 

tràmits i mesures en general jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributària 
que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i supletòriament la Llei 
General Tributària, l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l' ens 
delegat i supletòriament la present Ordenança, endemés de les normes 
reglamentàries que siguin d' aplicació. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

1. S’autoritza a l’alcalde president per tal que a proposta de la Intervenció General, 
pugui dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i aplicació de la 
present Instrucció, de les quals se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament. 
 

2. Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
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Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 
 

 2. - CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 

CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE 
 

Article 1 
 
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l' obtenció d’un benefici 

o d’un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a 
conseqüència de la realització d' obres públiques o de l' establiment o ampliació de 
serveis públics de caràcter municipal per part d' aquest municipi. 

 
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o 

en l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l' apartat anterior i la 
seva exacció serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin 
efectivament els subjectes passius. 

 
Article 2 
 
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 el producte 

de la seva recaptació es destinarà a cobrir les despeses de l' obra o de l'establiment 
o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit. 

 
Article 3 
 
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l' ordenació de contribucions 
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, 
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establertes en l' article 1èr. 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 les xarxes de distribució de 

l’aigua, de xarxes de clavegueres i desguàs d’aigües residuals. 
 
c)  Per l' establiment i substitució de l' enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes 

de distribució d' energia elèctrica. 
 
d)  Per l' eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i 

pavimentades i per la modificació de les rasants. 
 
e)  Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies 

públiques urbanes. 
 
f)  Per l' establiment i ampliació del servei d' extinció d' incendis. 
 
g)  Per la construcció d' embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de 

finques. 
 
h)  Per la realització d' obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i 

depuració d'aigües per al proveïment. 
 
i)  Per la construcció d' estacions depuradores d' aigües residuals i col·lectors 

generals. 
 
j)  Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
 
k)  Per la realització d' obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys 

contra crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua. 
 
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 qualsevulla altres obres o serveis 

municipals. 
  

CAPITOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 

Article 4 
 
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 
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l'apartat anterior, això ho faran constar davant del municipi, mencionant 
expressament el precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat. 

 
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les 

quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l' import de 
les bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjecte passius. 

 
CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 5 
 
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials 

municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a que és refereix l'article 
35.4 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que es beneficiïn 
especialment per la realització de les obres o per l' establiment dels serveis 
municipals que originin l'obligació de contribuir. 

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

beneficiades especialment: 
 

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

 
b)  En les contribucions especials per realització d' obres o establiment o ampliació 

de 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. 
 

Article 6 
 
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 titular 
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 
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única, de la distribució de la qual se n'ocuparà la mateixa comunitat. 
 
 
CAPITOL IV . BASE IMPOSABLE 

 
Article 7 
 
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 cobreix les contribucions 
especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general. 

 
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. 

Si el cost real resultés major o menor del que s’hagués previst, es 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 o 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. 
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Article 8 
 
La Corporació determinarà en l' acord d' ordenació respectiu el percentatge del cost de 
l'obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la 
contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es 
refereix l' article anterior. 
 

 
CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 
Article 9 
 
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 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., l) d' aquesta ordenança 

general. L' import total de la contribució especial es distribuirà entre les 
companyies o empreses, que les hagi d' utilitzar en raó a l' espai reservat a 
cada una o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin 
immediatament. 

 
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l' establiment o ampliació dels 

serveis municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingues 
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 resta de subjectes passius. 

 
Article 10 
 
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 
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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 amb 
façana a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l' 
alineació exterior de la façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats 
sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que delimita aquella illa 
de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es 
mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les 
circumstàncies de l' edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de 
jardí o espais lliures. 

 
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en 

una corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la 
meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que 
se sumaran a les longituds de les façanes immediates. 

  
CAPITOL VI. ACREDITAMENT 

 
Article 11 
 
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 des que s'hagin 
executat 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 
executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta corresponent. 

 
3. El moment de l' acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als 

efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es 
preveu en l'article 5è d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l' acord 
concret d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a 
la data de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d' acord 
amb el que es disposa en l' apartat 2 d' aquest article. Quan la persona que hi 
figuri com a subjecte passiu en l' acord concret d' ordenació, i això se li hagi 
notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició 
en el període comprès entre l'aprovació d' aquest acord i el del naixement de 
l'acreditament, estarà obligada a notificar a l' administració municipal la transmissió 
efectuada, en el termini d’un mes des de la data de la transmissió i, si no ho feia 
l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava 
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com a subjecte passiu en l' expedient mencionat. 
 

4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la 
prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les 
quotes, individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin 
i es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagués 
realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans 
competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l' acord concret 
d'ordenació del tribut per 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. 

 
  

CAPITOL VII. GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 

Article 12 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es 
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s' estableixin en la Llei General 
Tributària, en les altres lleis de l' Estat, reguladores de la matèria i en les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 

 
Article 13 
 
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, prenda, 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 i mitjançant 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 socio-econòmiques 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 
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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 els 
mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin 
oportuns. 

 
CAPITOL VIII . IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ 

 
Article 14 
 
1. L' exacció de les contribucions especials precisarà l' adopció prèvia per part del 

municipi de l’acord d' imposició en cada cas concret. 
 

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

 
3. L' acord d' ordenació o ordenança reguladora serà d' adopció inexcusable i 

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

 
4. Una vegada adoptat l' acord concret d' ordenació de contribucions especials, i 

desprès de determinar les quotes que s' han de satisfer, aquestes es notificaran 
individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu 
defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament, que podrà versar sobra la procedència de les contribucions especials, 
del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades 
especialment o de les quotes assignades. 

 
Article 15 
 
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 la hipòtesi que l' acord concret d' ordenació no l’aproves una d' aquestes 

entitats, la unitat d' actuació quedarà sense efecte, i cada una d' elles adoptarà, 
per separat, les decisions que s' escaiguin. 
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CAPÍTOL IX. COL·LABORACIÓ CIUTADANA 
  
Article 16 
 
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' aportar a aquest municipi quan la seva situació financera 
no ho permetés, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l' obra o 
servei. 

 
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o 

ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en 
associacions administratives de contribuents en el període d' exposició al públic de 
l'acord d'ordenació de les contribucions especials. 

 
Article 17 
 
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. 
 
 
CAPITOL X. INFRACCIONS I SANCIONS 

 
Article 18 
 
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 i no prescrites. 
 
 

DISPOSICIO FINAL 
 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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Ordenances Fiscals 
Reguladores d’ Impostos



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
59 

 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 

 
 3. - IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 

 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 
 
Article 1 
 
En compliment dels articles 15 i 59.1 apart. a) de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s’exigeix 
l'impost sobre béns immobles, d' acord amb allò que disposen els articles 60 a 77 de 
la mateixa llei, les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament, i la present 
Ordenança. 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2 

 
1. El fet imposable de l’ impost sobre bens immobles està constituït per la titularitat dels 

següents drets, sobre els 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 a que es trobin afectes. 
b) d’un dret real de superfície. 
c) d’un dret real d’usdefruit. 
d) del dret de propietat. 
 

2. La realització del fet imposable que correspongui dins l’ordre establert en l’apartat 
anterior per l’ordre que estableix, determinarà la no subjecció de l’immoble a les 
restants modalitats que s’hi preveuen. 
 

3. Als efectes d’aquest impost tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns 
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a 
tals en les normes reguladores del cadastre.  

 
4. En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals 

s’entén, a efectes d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície 
que ocupi en el respectiu terme municipal. 

 
CAPITOL III . NO SUBJECCIÓ 

 
Article 3 
 
No estan subjectes a aquest impost: 
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1. Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic 
marítim terrestre i hidràulic, sempre i quan siguin d’aprofitament públic i gratuït. 
 

2. Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats: 
a. Els de domini públic afectes a ús públic. 
b. Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 

l’Ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 

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

 
CAPÍTOL IV. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 4 – Subjecte Passiu 

 
1.  Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques, 

així com les herències jacents,  i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la 
Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària, que ostentin la titularitat del 
dret que en cada cas sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. Les 
comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible 
d’imposició que siguin: 

 
a. Titulars d' una concessió administrativa sobre béns immobles gravats o sobre 

els serveis públics a què estiguin afectats. 
b. Titulars d' un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics 

situats al terme municipal. 
c. Titulars d' un dret real d’usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics 

situats al terme municipal. 
d. Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin 

drets reals d’usdefruit o de superfície i que no hagin estat objecte de 
concessió administrativa ni estiguin afectes a la prestació de serveis públics, 
la gestió dels quals es porti a terme en la forma de concessió administrativa. 

 
En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble 
de característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de 
satisfer el cànon més gran. 

 
2.  Lo disposat a l’apartat anterior serà d’aplicació, sense perjudici de la facultat del 

subjecte passiu de repercutir la càrrega tributaria suportada conforme a les normes 
de dret comú.  

 
3.  L’ Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’ Impost en qui, no 

reunint la condició de subjectes passius del mateix, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus bens demanials o patrimonials. 

 
4.  Així mateix el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els demés 

concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui en proporció als 
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cànons que hagin de satisfer cadascun d’ells.  
 

En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixin el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquest 
dret quedaran afectats al pagament de la totalitat de la quota tributària en règim de 
responsabilitat subsidiària, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 
Respondran solidàriament de la quota d’aquest impost, i en la proporció a les seves 
respectives participacions, els copartíceps o cotitulars de les entitats a que es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària si figuren 
inscrits com a tal al cadastre  immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat 
s’exigirà per parts iguals. 
 
Article 5 - Responsables 

 
1. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, 

l'adquirent ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes 
tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost. 

 
2. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d' usdefruit o de 

superfície sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de 
respondre del pagament dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest 
impost. 

 
3. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d' una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
Article 6 – No subjecció 

 
No estaran subjectes a aquest impost els béns detallats a l’ article 61.5 del text refós 
la Llei d’ Hisendes Locals. 

 
CAPÍTOL V. EXEMPCIONS 
 
Article 7 
 
1. Estaran exempts els béns immobles detallats a l’article 62.1 del text refós de la 

Llei d’ Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
a. Els que siguin propietat de l' Estat, de les comunitats autònomes o de les 

entitats locals i estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana, i els 
serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’ Estat afectes a la Defensa 
nacional. 

b. Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú. 
c. Els de l' Església catòlica, en els termes previstos en l’ Acord entre l’Estat 

espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, 
i els de les associacions confessionals no catòliques, legalment reconegudes, 
en els termes previstos en els respectius acords de cooperació subscrits en 
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virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució. 
d. Els que siguin propietat de la Creu Roja. 
e. Els immobles a què sigui d’aplicació la exempció en virtut de convenis 

internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs 
estrangers, destinats a la representació diplomàtica, consular o als 
organismes oficials. 

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

g. Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els 
mateixos terrenys que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a 
qualsevol altre servei indispensable per a l' explotació de les esmentades 
línies. En conseqüència, no n' estan exempts els establiments d' hostaleria, 
d'espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels 
empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

h. Els de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals no superi els 3 euros. 
i. Els de naturalesa rústica, la quota líquida dels rebuts agrupats no superi els 3 

euros. 
 

2. Prèvia sol·licitud estaran exempts:  
 
a. Els béns immobles detallats a l’article 62.2 del text refós de la Llei d’Hisendes 

Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
b. Els béns de que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública 

directament afectats al compliment dels seus fins específics. 
 

L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la 
data de la sol·licitud i no té caràcter retroactiu. 

 
CAPÍTOL VI. BONIFICACIONS 
 
Article 8 
 
A) Es concediran les següents bonificacions: 

 
1. Es concedirà una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’ impost, prèvia 

sol·licitud dels interessats i abans de l’ inici de les obres corresponents, 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 bens del seu immobilitzat. 
 
El termini de gaudi de la bonificació comprèn des del període impositiu següent 
a aquell en què s’inicien les obres fins el posterior a la finalització d’aquestes, 
sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o de 
construcció efectiva, i sense que l' esmentat termini de gaudi pugui excedir dels 
tres períodes impositius. Les sol·licituds presentades fora de termini tindran 
efectes per l’exercici següent. 
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Per gaudir de l’ esmentada bonificació, els interessats han de complir els 
següents requisits: 
 

a. L’acreditació de la data en què estigui previst iniciar les obres 
d’urbanització o de construcció de què es tracti, la qual es farà 
mitjançant certificació del tècnic director de les obres. 

b. L' acreditació que certifiqui que l’empresa es dedica a l’activitat 
d’urbanització, de construcció i de promoció immobiliària, la qual es fa 
mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 

c. L' acreditació que l’ immoble objecte de la bonificació no forma part de 
l’immobilitzat, la qual es fa mitjançant certificació de l’administrador de la 
societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat a l’ Agència estatal 
d’administració tributària, a efectes de l’ impost sobre societats. 

 
2. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra als bens immobles HOP 

(Habitatges de protecció Oficial), i/o equiparats segons normativa de les CCAA, 
prèvia sol·licitud dels interessats abans de l’atorgament de la qualificació 
definitiva i pel període de tres anys de durada des de la data de sol·licitud, 
prorrogable mentre l’habitatge tingui la condició de protecció oficial. 
Aquesta bonificació es concedeix a petició de l’ interessat i podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de 
durada d’aquest i surt efectes, si s' escau, des del període impositiu següent a 
aquell en què es sol·liciti. 
 

3. Es concedirà una bonificació dels 95% a la quota íntegra i en el seu cas del 
recàrrec previst a l’article 134 de la Llei 39/88, als bens rústics de cooperatives 
agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei 
20/90 de Règim Fiscal de les Cooperatives. 

 
 Tots els beneficis fiscals actualment reconeguts tenen aquestes notes comuns: 

 
a. Prèvia petició de l’ interessat. 
b. Es mantindran sense necessitat d’efectuar una nova petició. 
c. El termini de presentació de les peticions seran fins el 31 de març. 
d. Totes les peticions presentades fora del termini, tindran efectes en el període 

impositiu següent a aquell en què s’hagin sol·licitat. 
e.  No seran aplicables amb efectes retroactius. 
f. Els beneficis fiscals els quals el seu suport legal desaparegui, es mantindran fins a 

la fi del període reconegut amb la normativa anterior. 
g. En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari de pagament, i si 

s’accepta la sol·licitud es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui 
d’aplicar la bonificació. 

 
B) Bonificacions Potestatives: 

 
1. Es concedirà, durant els cinc anys següents a la instal·lació de captadors solars 
d’energia tèrmica, energia fotovoltaica i altres energies renovables, en habitatges, 
una bonificació anual equivalent al 50% de l’impost sobre béns immobles 
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corresponent a l’habitatge en el que es faci la instal·lació, sempre que sigui 
compatible amb les normes urbanístiques del Pla General. Aquesta bonificació es 
concedirà únicament per a la primera instal·lació de cada una de les instal·lacions 
d’energies renovables.  
Per poder gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de complir els següents requisits: 

 
a. Aportar el certificat d’inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya. 
b. Que la instal·lació o instal·lacions d’energies renovables no sigui preceptiva per 
la legislació. 
c. Que l’import total de la bonificació aplicada durant els cinc anys, no sigui 
superior al cost de d’instal·lació, d’acord amb el pressupost que consta a la 
llicència d’obres. En cas que el cost de la instal·lació sigui inferior a l’import de la 
bonificació, es bonificarà únicament per l’import del cost de la instal·lació que 
consti en la llicència”.  
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’ impost els subjectes 
passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses o famílies 
monoparentals, a aquest percentatge s’hi afegirà un 5% addicional per cada 
membre de més del nombre mínim de família nombrosa o família monoparental, 
fins a un màxim del 50%. Per poder gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de 
complir els següents requisits: 

 
a.  El valor cadastral de l’ immoble haurà d’ésser inferior als 121.000,00 €. 
b.  L’ immoble haurà de constituir la residència habitual de tots els membres de la 

família nombrosa o família monoparental que hi hauran de constar 
empadronats. 

c.  En cas d’immoble propietat de pares separats o divorciats amb tres o més fills 
siguin o no comuns, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre 
que es trobin sota la seva dependència econòmica encara que no visquin en el 
domicili conjugal. 

d.  Caldrà presentar la corresponent sol·licitud de bonificació abans que finalitzi el 
període de cobrament en voluntària del padró. El subjecte passiu titular de la 
família nombrosa o família monoparental, el qual haurà d’aportar el llibre de 
família i el document acreditatiu vigent expedit per l’Administració competent 

 
 Un cop concedida la bonificació, la seva aplicació serà fins la data de validesa 
que consta en el document acreditatiu de família nombrosa o família 
monoparental. Condicionant, però, la seva aplicació a que es continuïn complint 
els requisits establerts en el punt a)  b) i c). 

 
En el cas que  algun dels requisits de l’apartat a)  b) o c) deixin de complir-se es 
perdrà el dret i s’haurà d’informar d’aquesta circumstància a l’Ajuntament.  

 
3. Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost les persones 
físiques o jurídiques propietàries d'un habitatge del mercat lliure i desocupat que 
el posin a disposició o el cedeixin a la Borsa d’habitatge de Lloguer Social o a la 
Borsa d’habitatge de Lloguer Assequible Municipal, en el marc dels plans i 
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programes del dret a l'habitatge vigents, mentre es mantingui la posada a 
disposició o cessió de l'habitatge.  

 
La bonificació s’haurà de sol·licitar expressament pel subjecte passiu adjuntant la 
documentació acreditativa (document oficial d’incorporació de l’habitatge a la 
Borsa d’Habitatge de Lloguer Social o a la Borsa d’habitatge de Lloguer Assequible 
Municipal) i s’aplicarà en l’exercici següent a la sol·licitud. La durada de la mateixa 
serà mentre l’habitatge estigui a disposició o cedit a la Borsa d’habitatge de 
Lloguer Social o a la Borsa d’habitatge de Lloguer Assequible Municipal. 

 
CAPÍTOL VII. RECÀRRECS 
 
Article 9 
 
1. S’aplicarà un recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns 
Immobles al subjecte passiu de l’immoble declarat desocupat. 
La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l’exercici de 
l’impost sobre béns immobles de l’any en que es meriti el recàrrec. 
 
2. Aquest recàrrec serà d’aplicació als subjectes passius que siguin titulars de cinc o 
més immobles d’ús residencial dins al terme municipal de Castelló d’Empúries. 
 
3. Es considera habitatge buit, segons la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, aquell que l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 
justificada, per un termini de més de dos anys.  
Es consideren causes justificades de desocupació d’un habitatge: 
 
a. El trasllat per raons laborals. 
b. El canvi de domicili per una situació de dependència. 
c. L’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població. 
d. El fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de 

resolució. 
e. Que l'habitatge requereixi de rehabilitació conforme a l'article 3.g) de la Llei 

18/2007 i d'acord amb el que disposa l'article 8.b) de la Llei 14/2015. 
f. Que, estant l'habitatge hipotecat, hi hagi clàusules contractuals que impossibiliten o 

facin inviable destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment, quan es va atorgar 
el finançament des d'abans d'aprovar la present Ordenança. En cap cas, el subjecte 
passiu del recàrrec i el creditor hipotecari poden formar part del mateix grup 
empresarial. 

g. Que l'habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat. 
h. Que l'habitatge formi part d'un edifici adquirit íntegrament per a la seva 

rehabilitació, dins dels últims cinc anys, tingui una antiguitat superior a quaranta-
cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament l'inici de les 
obres de rehabilitació. 

i. Que l'habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars. 
j. Que l'habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de 

3 anys a comptar des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de 
testament fos necessari tramitar una declaració d'hereus, el termini serà de 4 anys. 
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4. El procediment que es durà a terme per declarar un bé immoble d’us residencial 
desocupat permanentment serà el següent: 
 
a. S’iniciarà una resolució on es faran constar els indicis de desocupació i es notificarà 

a qui ostenti el dret a la propietat, usdefruit o superfície de l’immoble afectat. 
b. L’interessat disposarà d’un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 

la notificació de resolució indicada per formular al·legacions i presentar proves. 
c. Un cop s’hagin presentat les proves i al·legacions es declararà, si procedeix, la 

desocupació de l’immoble d’ús residencial amb caràcter permanent i es donarà 
d’alta al registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent. 

d. Contra la declaració d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent 
l’interessat podrà presentar un recurs d’acord amb la llei 39/2015 de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
5. El recàrrec es merita el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l’immoble 
hagi estat declarat desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del 
registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent. 
 
 
CAPÍTOL VIII. BASE IMPOSABLE 

 
Article 10 
 
La Base imposable de l’ impost estarà constituïda per el valor cadastral dels béns 
immobles, que es determinarà notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme al 
disposat a les normes reguladores dels cadastre Immobiliari. 

 
 

CAPÍTOL IX. BASE LIQUIDABLE 
 

Article 11 
 
La Base liquidable serà el resultat de practicar a la base imposable les reduccions a 
que es refereixen els articles del 67 al 70 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
CAPÍTOL X. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA ÍNTEGRA 

 
Article 12 - Tipus de gravamen  
 
El tipus de gravamen general aplicable al municipi seran els següents:  

a) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa rústega, el 0,95. 
b) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana, el 0,91. 
c) Quan es tracti de béns immobles de característiques especials, el 0,91. 
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Article 13 – Quota íntegra  
 
La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen 
definit en l’apartat anterior. 
 
CAPÍTOL XI. MERITAMENT I  PERÍODE IMPOSITIU 
 
Article 14 
 
1. L’ impost es merita el primer dia del període impositiu. 
 
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural. 
 
3. Les variacions d' ordre físic, econòmic o jurídic, que es produeixin en els bens 

immobles inclosa la modificació de titularitat, tenen efectivitat a partir de l’any 
següent a aquell en què es produeixen segons les normes cadastrals. 

 
CAPÍTOL XII. NORMES DE GESTIÓ DE L' IMPOST  

 
Article 15 
 
1. Essent competència de l' Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les 

sol·licituds per acollir-s'hi han d' ésser presentades a l' Administració Municipal, 
davant la qual cal indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen 
la modificació de règim. 

 
2. Les liquidacions tributàries seran practicades per l' Ajuntament, tant les que 

corresponen a valors -rebut com les liquidacions per ingrés directe. 
 
3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l' Ajuntament, els interessats 

poden formular recurs de reposició, previ al contenciós - administratiu, en el 
termini d’un mes a comptar de la notificació expressa o l'exposició pública dels 
padrons corresponents. 

 
4. La interposició de recurs no atura l' acció administrativa per al cobrament, a 

menys que, dins el termini previst per a interposar el recurs, l' interessat sol·liciti 
la suspensió de l' execució de l' acte impugnat i acompanyi la garantia pel total 
del deute tributari. 

 
No obstant això, el procediment de constrenyiment el suspenen de manera 
automàtica, sense necessitat de prestar garantia, quan l’ interessat demostri que 
s'ha produït en perjudici seu error material, aritmètic o de fet en la determinació 
del deute, que aquest ha estat ingressat, condonat, compensat, ajornat o suspès 
o que ha prescrit el dret a exigir-ne el pagament. 

 
El període de cobrament per als valors -rebuts notificats col·lectivament es fixarà 
per acord de la Junta de Govern Local. 
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Les liquidacions d’ingrés directe han d’ésser satisfetes en els períodes fixats per 
l'article 20 del Reglament  General de Recaptació. 
Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, 
sobre la via de constrenyiment s'apliquen els recàrrecs del 5%, 10%, 20% 
segons el moment en que es realitza el pagament tal i com disposa l’article 28 de 
la Llei General Tributària. 

 
5. Quan el deute tributari és satisfet desprès del període voluntari de cobrament, a 

més del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar 
els interessos de demora computats al tipus d' interès legal vigent en la data de 
conclusió del període voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre 
l' esmentada data i aquella en la qual té lloc el pagament que es fa efectiu. 

 
6. De conformitat amb l’article 14 b) del Reial decret 417/2006 de 7 d’abril pel qual 

es desplega el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, l’Ajuntament 
efectuarà d’ofici qualsevol alteració susceptible de generar una alta, baixa o 
modificació cadastral, derivats d’actuacions per a les quals s’hagi atorgat la 
corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i amb les 
condicions que determini la Direcció General del Cadastre. 

 
7. En els casos on d’acord amb l’article 35.6 la Llei 58/03, de 17 de desembre, 

General Tributària, es sol·liciti la divisió del rebut d’ IBI, la petició s’haurà de 
presentar abans del primer trimestre de l’any, aportant tal i com disposa la Llei les 
dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com la 
proporció en què cada un d’ells participi en el domini o dret transmès. 

 
Article 16 - El Cadastre immobiliari 

 
1. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d' inscripció cadastral 

que tinguin transcendència a l' efecte de l’ Impost de Béns Immobles determinen 
l'obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions conduents a 
inscriure’ls en el Cadastre immobiliari, de conformitat amb el que estableixen les 
seves normes reguladores. 

 
2. Sense perjudici de la facultat de la Direcció General del Cadastre de requerir a 

l'interessat la documentació que en cada cas sigui pertinent, als municipis acollits 
mitjançant ordenança fiscal al procediment de comunicació que preveuen les 
normes reguladores del Cadastre immobiliari, les declaracions a les quals 
al·ludeix aquest article s' entenen realitzades quan les circumstàncies o 
alteracions a què es refereixen constin en la corresponent llicència o autorització 
municipal, cas en què el subjecte passiu queda exempt de l' obligació de declarar 
abans esmentada. 

 
DISPOSICIO FINAL 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
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període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 

 
4. - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 

 
Article 1 
 
El text refós de la Llei d’ Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març estableix en el seu article 59 amb caràcter obligatori, l' Impost sobre 
vehicles de Tracció Mecànica, que es regularà pels preceptes continguts en aquesta 
ordenança. 

 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
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'assenyalin per 
estacionament en vies públiques municipals o aparcament vigilat. 

 
Article 3 
 
1. Són objecte de l' impost els vehicles de tracció mecànica aptes per 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 previstos de permisos temporals i 
matrícula turística. 

 
3. No estan subjectes a l' Impost 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 als 
vehicles de les seves característiques. 
Tampoc estan subjectes a l’ Impost, els remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 Kg. 
 

CAPÍTOL III. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 

Article 4 - Exempcions 
 

1. Estan exempts de l’ impost: 
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a. Els vehicles oficials de l’ Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats 
locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 

 
b. Els vehicles de representacions diplomàtiques, d'oficines consulars, d'agents 

diplomàtics i de funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que 
siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de 
reciprocitat en la seva extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels 
organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris 
o membres amb estatus diplomàtic. 

 
c. Els vehicles respecte dels quals així es derivi del que disposen els tractats o 

convenis internacionals. 
 
d. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència 

sanitària o al trasllat de ferits o malalts. 
 
e. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A 

de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Real Decret 
2822/1998, de 23 de desembre. 

 Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones 
minusvàlides que siguin per al seu us exclusiu. Aquesta exempció s’aplica en 
tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per 
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.  

 Les exempcions previstes en aquests dos paràgrafs no resulten aplicables als 
subjectes passius beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle 
simultàniament en un mateix període impositiu. 

 A aquest efecte es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin 
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. 

 
f. Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de 

concessió administrativa atorgada pel municipi de la imposició. 
 
g. Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària provistos de la 

cartilla d' inspecció agrícola. 
 

2. Per poder gaudir de les exempcions del vehicles per a persones de mobilitat 
reduïda i dels vehicles agrícoles, els interessats hauran de sol·licitar 
expressament la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva 
matrícula i la causa del benefici.  
En el supòsit d’altes noves, si en aquest moment es presenta la documentació 
acreditativa del benefici, s’aplicarà en el mateix exercici al meritar-se l’ impost en 
el moment de satisfer la corresponent autoliquidació. 
El benefici fiscal corresponent als vehicles per a persones de mobilitat reduïda i 
dels vehicles agrícoles s’ aplicarà des del moment que neix el dret que dóna lloc 
a la concessió de l’ exempció i prèvia acreditació de la documentació 
corresponent. 

 
3. La sol·licitud del benefici fiscal haurà d’anar acompanyada de la documentació 
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següent: 
 

En els casos de l’exempció de vehicles per a persones de mobilitat reduïda: 
 
a. Còpia del permís de circulació del vehicle. 
b. Còpia del full de característiques tècniques del vehicle. 
c. Certificat de discapacitat del titular. 
d. Declaració jurada que el vehicle està destinat a l’ús exclusiu de la 

persona afectada de discapacitat. 
 

En el supòsit de l’exempció per els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la 
maquinària caldrà la sol·licitud expressa i l’aportació de la cartilla d’inspecció 
agrícola juntament amb la documentació del vehicle. 

 
Article 5 - Bonificacions 
 
1. Es concedirà una bonificació corresponent al 75% de la quota als titulars de 

vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics, així com els que utilitzen 
biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis 
vegetals i que acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no 
poden utilitzar un carburant contaminant. 

 
2. Gaudiran d’ una bonificació del 100%, els vehicles catalogats com a històrics, 

d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol. El 
caràcter d’ històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació 
com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 

 
3. Els sol·licitants hauran d’adreçar-se a l’ Ajuntament aportant la següent 

documentació: 
a. Permís de circulació del vehicle 
b. Certificat de la data de primera matriculació 
c. Certificat de la data de fabricació 
d. Certificat d’estar en possessió de la matrícula com a vehicle històric 
e. Fitxa de les característiques tècniques del vehicle 
 

4. Gaudiran d’una bonificació del 100% els vehicles que tinguin una antiguitat 
mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la seva fabricació o si no es 
conegués prenent com a referència la de la primera matriculació”. 

 
Per poder gaudir de les bonificacions regulades en aquest article, haurà de ser 
sol·licitada expressament pels subjectes passius. Si es sol·liciten abans que finalitzi el 
termini de pagament en període voluntari, podran produir efectes en el mateix 
exercici sempre que en la data de meritament del tribut concorrin els requisits que 
habiliten el seu gaudiment. En cap cas tindran efectes retroactius a exercicis 
anteriors.  
En les noves matriculacions de vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics si 
serà d’aplicació. 
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En cas contrari, tindrà efectes en el període impositiu següent a aquell en què es 
sol·liciti. 

 
CAPITOL IV. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 6 
 
Són subjectes passius d' aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l' article 35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària, a nom de les 
quals consti el vehicle en el permís de circulació. 

 
CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA 
Article 7 
 
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost, fixades a l'article 95 del text refós de la 

Llei d’Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
s'incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient municipal 1,8. 
 

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

Potència i classe de vehicle Euros  
  
a) Turismes:  

De menys de 8 cavalls fiscals 22,80 
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 61,40 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 129,60 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 161,20 
De 20 cavalls fiscals o més 202,00 

  
b) Autobusos:  

De menys de 21 places 150,00 
De 21 a 50 places 213,60 
De més de 50 places 267,00 

  
c) Camions:  

De menys de 1.000 Kg de càrrega útil 76,00 
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 150,00 
De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil 213,60 
De més de 9.999 Kg de càrrega útil 267,00 

  
d) Tractors:  

De menys de 16 cavalls fiscals 31,80 
De 16 a 25 cavalls fiscals 50,00 
De més de 25 cavalls fiscals 150,00 

  
e) Remolcs i semiremolcs amb obligatorietat d’inscripció en registre  
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Article 7 
 
3. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost, fixades a l'article 95 del text refós de la 

Llei d’Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
s'incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient municipal 1,8 

 
4. Per l’aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicable a 

aquest municipi serà el següent: 
 
5. 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 a allò 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 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 Kg. de 

càrrega útil, tributarà com a camió. 
 
b) Per a l' aplicació d' aquest impost, els moto-carros 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 ciclomotors, remolcs i semi-remolcs que, d' acord amb la seva 

capacitat, no estiguin obligats a matriculació, es consideraran  com a aptes per 

públic: 
No queden subjectes els iguals o inferiors a 750 Kg de càrrega 
útil 

De 751 a 1.000 Kg de càrrega útil 31,80 
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 50,00 
De més de 2.999 Kg de càrrega útil 150,00 

  
f)  Altres vehicles:  

Ciclomotors 8,00 
Motocicletes fins a 125 cc 8,00 
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 13,60 
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 27,20 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000 cc 54,60 
Motocicletes de més de 1000 cc 109,00 
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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. 

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. 

 
6. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles 

i les regles per a l' aplicació de les tarifes. 
 
7. El coeficient d' increment de les quotes d' aquest impost aplicable a aquest 

municipi és fixat en el quadre de tarifes. 
 
CAPITOL VI. GESTIÓ 

 
Article 8 
 
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 9 
 
El pagament de l' impost s' acreditarà per qualsevol dels següents mitjans: 

 
a) Rebuts tributaris. 
b) Cartes de pagament. 
c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l' interior del vehicle del 

model i tipus que  el municipi estableixi. 
d) Targetes exhibides en un lloc visible de vehicle. 

 
Article 10 
 
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de 

manera que alterin 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 (fixat) 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 
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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 ingrés i 
dels recursos procedents. 

 
5. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per 

l'Ajuntament, en qualsevol des 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. 

 
Article 11 
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 

pagament de les quotes anuals de l' impost es realitzarà dins el primer trimestre de 
cada any i/o en el 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 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 
figuraran tots els vehicles subjectes a l' impost que estiguin inscrits en el Registre 
Públic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme 
municipal. 

 
3. El padró o matrícula de l' impost s' exposarà al públic en un termini de quinze 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 de la liquidació a cadascun dels 
subjectes passius. 

 
 
CAPITOL VII. PERÍODE IMPOSITIU 

 
Article 12 
 
L' Impost meritarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en el casos de:  

 
a.   Primera adquisició del vehicle: El període impositiu del primer any serà el dels 

trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en 
què es produeixi l’adquisició del vehicle. 
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b.   Baixa definitiva o temporal del vehicle: El període impositiu de l’exercici en 
què es produeixi la baixa definitiva o temporal del vehicle serà el dels 
trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’ impost fins a l’últim 
dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa definitiva o temporal per 
substracció o robatori del vehicle. 
 
En cas de baixa temporal per lliurament a una casa de compravenda, per a la 
seva posterior transmissió, la baixa tindrà efecte a partir de l’exercici següent i 
per tant no procedirà el prorrateig trimestral. 

 
c.   Baixa per exportació: El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la 

baixa per exportació del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des 
del dia de meritació de l’ impost fins a l’últim dia del trimestre natural en què es 
produeixi la baixa per exportació. 

 
En aquells casos on el rebut hagi entrat en recàrrec aquest es conservarà 
íntegrament. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 5 

 
5. - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
CAPITOL I. FONAMENT LEGAL 

 
Article 1 
 
De conformitat amb els articles 15 i 59.1 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
s'exigeix l' Impost sobre Activitats Econòmiques, d' acord amb allò que disposen els 
articles 78 a 91 de l' esmentada llei, les disposicions que es dictin per al seu 
desenvolupament i la present Ordenança. 
 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
1. El fet imposable de l' Impost sobre Activitats Econòmiques està constituït pel sol fet 

d'exercir activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en 
local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l' impost. 

 

2. Als efectes d'aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, 
quan tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de 
serveis. Per tant, no tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les 
ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d'aquestes no 
constitueix fet imposable per l'impost. 

 
3. Es considerarà que una activitat s' exerceix amb caràcter empresarial, professional 

o artístic quan suposi l' ordenació per compte propi de mitjans de producció i 
recursos humans o un d' ambdós, amb la finalitat d' intervenir en la producció o 
distribució de béns i serveis.  
El contingut de les activitats gravades està definit en les Tarifes de l'impost, 
aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE de 29 
de setembre, i de 1 i 2 d' octubre de 1990). 

 
4. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol admissible en dret i, 

en particular, per aquells a que fa referència l' article 3 del Codi de Comerç.  
 

5. No constitueix fet imposable en aquest impost l' exercici de les següents activitats: 
 

a) L'alienació de béns integrats en l' actiu fix de les empreses que haguessin figurat 
degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a 
la data de transmissió, i la venda de véns d' ús particular i privat  del venedor 
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sempre que els hagués utilitzat durant el mateix període de temps. 
 
b) La venda dels productes que es rebin en pagament de treballs personals o 

serveis professionals. 
 

c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornamentació de 
l'establiment. Contràriament estarà subjecta a l' impost l'exposició d'articles per 
regalar als clients. 

 
d) Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d’un sol acte o operació 

aïllada. 
 
CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius d' aquest impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats a 
què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, sempre que realitzin qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 

 
CAPITOL IV. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 4 - Exempcions  
 
Estaran exempts d’aquest impost els subjectes passius detallats en l’article 82 de la Llei 
39/1988 s’ha d’entendre feta a l’article 82 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Article 5 - Bonificacions  
 
1. Sobre la quota íntegra de l’ impost s’aplicaran aquelles bonificacions obligatòries 

establertes a l’apartat 1 de l’article 88 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004  de 5 de març. 

 
2. Sobre la quota íntegra en podran aplicar, prèvia sol·licitud, les següents bonificacions: 
 

a) Es concedirà una bonificació per creació de llocs de treball del  25% de la quota 
corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que 
hagin incrementat la mitjana de un 10% de la seva plantilla de treballadors 
amb contracte indefinit durant el període impositiu immediatament anterior al 
de l’aplicació de la bonificació en relació al període anterior a aquell. 

 
b) Es concedirà una bonificació corresponent al 25% als subjectes passius que 

tributin per quota municipal i que: 
 

1. Utilitzin o produeixin energia a partir d' instal·lacions per aprofitar energies 
renovables o sistemes de cogeneració. 
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A aquests efectes, es consideren instal·lacions per aprofitar les energies 
renovables les incloses i definides d’aquesta manera al Pla de foment de les 
energies renovables. Es consideren sistemes de cogeneració els equips i les 
instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia 
tèrmica útil. 
 

2.  Traslladin les seves activitats a locals o instal·lacions allunyades de les 
zones més poblades del terme municipal. Aquesta bonificació s’aplicarà 
durant un període de 5 anys a comptar des de l’exercici immediatament 
posterior al trasllat. 

 
3.  Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per 

objecte reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament 
al lloc del lloc de treball i fomentar l’ús dels mitjans de transport més 
eficients, com el transport col·lectiu o el compartit.  

 
c) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i 

tributin per quota mínima municipal de l’ impost sobre activitats econòmiques, 
gaudiran d’una bonificació de la quota corresponent d’acord amb la següent 
escala: el 30% el 3r any, el 20% el 4rt any i el 10% el 5è any. 

 
La bonificació establerta en aquest apartat es concedirà als subjectes passius 
que reuneixin les condicions requerides i prèvia sol·licitud d’aquests aportant 
la documentació acreditativa corresponent.  
 
Per poder gaudir de la bonificació s’haurà d’acreditar que l’activitat econòmica 
no s’hagi exercit abans sota cap altra titularitat, entenent-se aquesta 
circumstància entre d’altres, en els casos de fusió, escissió o aportació de 
branques d’activitat. La bonificació arriba a la quota integrada per la tarifa 
modificada pel coeficient de població i la categoria de carrers. 

 
d) Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota corresponent per els subjectes 

passius que tributin per quota municipal i desenvolupin activitats econòmiques 
que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, o de foment de 
l'ocupació que justifiquin tal declaració. El Ple de la Corporació serà qui li 
correspon prendre aquesta declaració i s’acordarà, pel vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres.  

 
Prèvia a la declaració, el subjecte passiu haurà de sol·licitar expressament 
aquesta bonificació aportant la documentació acreditativa corresponent. 
La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, les 
restants bonificacions a què tingui dret. 

 
 

CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 6 
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1. Sobre les quotes 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 i segons el quadre establert a l’article 86 del text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març . 

 
2. Sobre les quotes resultants de l’aplicació del coeficient esmentat en l’apartat 

anterior s’estableixen els següents coeficients de situació, en funció de la ubicació 
del local on radiqui l’activitat, segons el següent escalat: 

 
a) Situats en carrers qualificats de 1ª categoria, 2,48. 
b) Situats en carrers qualificats de 2ª categoria, 2,23. 
 
 

CAPITOL VI. PERIODE IMPOSITIU I MERITAMENT 
 

Article 7 - Període impositiu 
 

El període impositiu coincideix amb l' any natural, menys quan es tracti de declaracions 
d'alta i baixa en què abarcarà des de la data d' inici de l' activitat fins al final de l' any 
natural o de la data de finalització de l’ activitat. 

 
Article 8 - Meritament 

 
1. L' impost es meritarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran 

irreductibles, menys en els casos de declaració d' alta i baixa, quan el dia d' inici de 
l'activitat no coincideixi amb l' any natural. En aquest supòsit les quotes es calcularan 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per a l'acabament de 
l’any, inclòs el de començament  de l’activitat. En cas de baixa en l’activitat la quota 
serà proporcional fins el dia d’aquesta, prorratejant-se per trimestres naturals.  

 
2. Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions 

aïllades, el meritament es produirà per la realització de cadascuna, havent-se de 
presentar les corresponents declaracions en la forma en que s' estableixi 
reglamentàriament. 
 

CAPITOL VII. NORMES DE GESTIÓ DE L’ IMPOST 
 

Article 9 
 
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 mínimes i, en el seu cas, el recàrrec provincial. La Matrícula 
estarà a disposició del públic a les Oficines Municipals. 

 
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions 

censals d' alta manifestant tots els elements necessaris per a la inclusió en la 
matrícula dintre dels terminis que reglamentàriament s’estableixin. L'Administració 
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competent practicarà la liquidació que correspongui, la qual es notificarà al subjecte 
passiu, qui haurà d' efectuar l' ingrés que procedeixi. 

 
3. Els subjectes passius estaran obligats, així mateix, a comunicar les variacions d'ordre 

físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l' exercici de les activitats gravades per 
l' impost. 

 
4. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, resultants de 

les actuacions d' inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions es 
considerarà acte administratiu i reportarà la modificació del cens. Qualsevol 
modificació de la Matrícula que faci referència a dades obrants en el cens requerirà, 
inexcusablement, la prèvia alteració d' aquest en el mateix sentit. 

 
5. L' impost podrà exigir-se en règim d’autoliquidació, en la forma que 

reglamentàriament s’estableixi. 
 

Article 10 
 
1. La formació de la Matrícula de l' impost la farà l' Administració Tributària de l’ Estat. 

La qualificació de les activitats econòmiques, així com l'assenyalament de les quotes, 
la portarà a terme, igualment, l'Administració Tributària de l' Estat, i el coneixement 
de les reclamacions que s' interposin contra els actes de qualificació d'activitats i 
assenyalament de les quotes correspondrà als Tribunals Econòmic-Administratius de 
l’Estat. 

 
2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària de l' impost la portarà a terme l' Ajuntament i comprendrà les funcions de 
concessió i de negació d’exempcions, realització de les liquidacions conduents a la 
determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, 
resolució d' expedients de devolució d' ingressos indeguts, resolució dels recursos 
interposats contra els esmentats actes i actuacions per a la informació i assistència 
al contribuent referides a matèries compreses en aquest paràgraf. La concessió i 
denegació d'exempcions requerirà, en tot cas, informe tècnic previ de l’òrgan 
competent de l'Administració Tributària de l' Estat, en posterior trasllat a aquest de 
la resolució que s’adopti.  

 
3. La inspecció de l' impost la portaran a terme, en tots els casos, els òrgans 

competents de l' Administració Tributària de l' Estat, sens perjudici de les formules 
de col·laboració que s’estableixin. L'Ajuntament podrà assumir aquesta competència 
mitjançant delegació concedida per Ordre Ministerial, prèvia petició reglamentària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
 

6. - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 
 
Article 1 
 
D' acord amb els articles 15 i 59.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb allò 
previst en els articles 100 a 103 de la mateixa Llei, s' acorda establir l' impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
 

 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
1. Constitueix el fet imposable de l' impost la realització, dintre del terme municipal, de 

qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l' obtenció de la 
llicència d' obra urbanística corresponent o estigui sotmesa a la presentació d’una 
declaració responsable o comunicació prèvia, s' hagi obtingut o no aquesta llicència, 
sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l' apartat anterior podran 
consistir en: 
 
a)  Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta. 
b)  Obres d’ enderroc. 
c)  Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com 

les que modifiquen el seu aspecte exterior. 
d)  Alineacions i rasants. 
e)  Obres de fontaneria i de clavegueram. 
f)  Obres en cementiris. 
g)  Qualsevol altre construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència d'obra 

urbanística o estigui sotmesa a la presentació d’una declaració responsable o 
comunicació prèvia d’acord amb la normativa urbanística d’aplicació. 

 
 

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3 

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques, 
persones jurídiques o entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o 
no propietaris de l'immoble sobre el qual es dugui a terme.  
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Als efectes que preveu el paràgraf anterior té la consideració de propietari de la 
construcció, la instal.lació o l’ obra qui suporti les despeses o el cost que comporti 
realitzar-la. 

2. En el supòsit que la construcció, la instal·lació o l' obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu o contribuent, tenen la consideració de subjectes passius substituts del 
contribuent els que sol·licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, 
les instal·lacions o les obres.  

 
CAPÍTOL IV. BASE IMPOSABLE, TIPUS DE GRAVAMEN, QUOTA I 
ACREDITAMENT 
 
Article 4 – Base imposable 
 
La Base Imposable estarà constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la 
instal·lació o l’obra. I s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material 
d’aquesta. 
 
No formen part de la base imposable l’ impost sobre el valor afegit i la resta 
d’impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, els preus públics i la resta de 
prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la 
construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici 
empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el 
cost d’execució material. 
 
Article 5 – Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà el 3,48%. 

 
Article 6 – Quota 
 
La quota de l' impost serà el resultat d' aplicar el tipus de gravamen a la base 
imposable. 

 
Article 7 – Acreditament 
 
L’ impost s’acreditarà en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent ni hagi presentat una 
declaració responsable o comunicació prèvia, i es constituirà dipòsit previ de la quota 
resultant. 

 
 

CAPÍTOL V. BONIFICACIONS 
 
Article 8 

 
1. Una bonificació d’ un 75% de la quota, les obres de construcció i/o instal·lació pel 
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trasllat d’empreses ubicades al nucli urbà municipal a zones industrials establertes al 
Pla General d’ Ordenació Urbana. 

2. Una bonificació d’ un 75% de la quota, les obres per regularització d’activitats 
agrícoles i ramaderes. 

3. Una bonificació d’ un 90%  de la quota, a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 

4. Una bonificació d’ un 90% de la quota, a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres a les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les 
instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de 
l'homologació corresponent de l'Administració competent i siguin anteriors a 
l’entrada en vigor del nou codi tècnic. 

5. Una bonificació d’ un 50% de la quota, en la construcció i/o promoció d’habitatges 
nous o rehabilitats destinats a joves d’ entre 18 i 35 anys així com als menors de 0 a 
17 anys orfes de com a mínim un dels progenitors que segueixen els paràmetres dels 
Habitatges de Protecció Oficial. 

6. Una bonificació del 50% en la construcció d’habitatges nous o rehabilitats destinats a 
joves entre 18 i 35 anys així com als menors de 0 a 17 anys orfes de com a mínim un 
dels progenitors. S’ha d’acreditar com a mínim la propietat de l’habitatge en un 50% 

7. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d' especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l' ocupació que 
justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la corporació i, amb 
la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s 'ha d' acordar per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 

Expressament es podran declarar d’especial interès i utilitat municipal i per tant, 
gaudiran de la bonificació les següents construccions i/o instal·lacions:  
 
*Les bonificacions dels punts 5 i 6 són incompatibles, es concedieix només un 
supòsit dels dos. 

 
Per a circumstàncies socials: 

 
a) La realització d’obres per a reparació d’immobles afectats per patologies 
estructurals (aluminosis o similar) prèvia justificació mitjançant informe 
d’organismes competents (Ajuntament, col·legis oficials, Centre tècnic de 
Rehabilitació de la Generalitat,...) i sempre que estiguin destinades a la resolució 
d’aquesta patologia. 
 
b) La realització d’obres de construcció o manteniment de centres escolars i 
sanitaris. 
 
c) Les obres per a la instal·lació d’ascensors en immobles de més de 20 anys 
d’antiguitat. 
 
Per a circumstàncies culturals i historicoartístiques: 
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a) La realització d’obres que afectin a la rehabilitació i nova construcció d’edificis 
situats  en el Pla Especial del Centre Històric.  
 
b) Les d’arranjament i embelliment de façanes, mitgeres al descobert de tot el 
terme municipal 
 
c) Les obres i instal·lacions per canvi de rètols i cartells amb la finalitat d’adequar 
els seus textos a la normativa lingüística i normativa urbanística vigent. 

 

Les bonificacions que es concedeixin s’ aplicaran en el moment de l’autoliquidació 
correctament acreditada, llevat que la seva aplicació sigui competència del Ple 
municipal 
 

CAPÍTOL VI. LIQUIDACIÓ, COMPROVACIÓ I GESTIÓ  
 

Article 9 - Liquidació 
 

Quan es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la documentació necessària per a 
la declaració responsable o comunicació prèvia es practicarà una autoliquidació amb 
caràcter de liquidació provisional. 
 
1. OBRA MAJOR: La base imposable d’aquesta autoliquidació provisional es 

determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que 
hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos així, la base 
imposable la determinaran els tècnics municipals, d' acord amb el costat estimat 
del projecte. 

 
2. OBRA MENOR I RÈGIM DE COMUNICACIÓ: La base imposable d’aquesta liquidació 

provisional vindrà determinada per una memòria valorada on consti la descripció 
de  l’obra, amidaments, plànols, materials i costos o pressupost detallat per 
partides on constin els amidaments de les obres realitzades.  

 
Article 10 - Comprovació 
 
A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del 
seu cost real efectiu, 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. 
 
Article 11 – Gestió 

D’acord amb el que disposa l’article 103.5 del text refòs de la Llei d’ Hisendes Locals 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest impost tindrà un 
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sistema de gestió conjunta i coordinada amb la taxa corresponent a l’atorgament de la 
llicència. 

D’ acord amb el decret 161/2001 de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, quan es sol.liciti la corresponent  llicència d’ obres s’haurà de dipositar 
la corresponent  fiança segons ordenança. 

En el moment de sol·licitar una llicència d’obra major serà requisit indispensable aportar 
les escriptures de propietat sobre la finca objecte de l’obra. 

 
CAPÍTOL VII. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Article 12 
 
La inspecció 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 mateixa i les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 

 
 

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS 
 

Article 13 
 
En tot allò relatiu a la qualificació a 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. 

 
La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 
10è d’aquesta Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de 
l’Administració tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, 
constitueixen infraccions tributàries. 
 
DISPOSICIO FINAL 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
 

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

 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 

 
Article 1 
 
L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que té 
establert aquest Ajuntament d’acord amb allò que preveuen els articles 15 i 59.2 de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL), es regeix de conformitat amb el previst en els articles 104 a 110 de 
la mateixa Llei, les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament i la present 
Ordenança. 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
1. Constitueix el fet imposable de l’impost d’increment de valor que experimentin 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 esmentats béns. 

 
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en: 

 
a)  Negoci jurídic "mortis causa". 
b)  Declaració formal d’hereus "abintestato". 
c)  Negoci jurídic "intervius", sigui de caràcter onerós o gratuït. 
d)  Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 
e)  Expropiació forçosa. 
 

Article 3 
 
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, el susceptible 
d’urbanització, i 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 4 
 
1. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys 

que tinguin la consideració de rústics als efectes de l’impost sobre Béns Immobles. 
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2. No es produeix la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets 

realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, d’adjudicacions que es verifiquin a 
favor seu, i el pagament d’elles i transmissions que hom faci als cònjuges en 
pagament dels seus havers comuns. 

 
3. Tampoc es produeix la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de 

béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills com a conseqüència del 
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 
matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 

4. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S. a. regulada en la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit, d'acord 
amb el que s'estableix en l'article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de 
novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius. 

 
No es produirà la meritació de l'impost en ocasió de les aportacions o 
transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària, S. a., a entitats participades directament o 
indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons 
propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o a conseqüència d'aquesta. 
 
No es produirà la meritació l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions 
realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària, S.A. (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir 
amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a què es refereix la disposició 
addicional dècima de la Llei 9/2012, de 14 de novembre. 
 
No es produirà la meritació l'impost per les aportacions o transmissions que es 
produeixin entre els citats Fons durant el període de temps de manteniment de 
l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst en 
l'apartat 10 d'aquesta disposició addicional desena de a Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

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

5. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys 
respecte dels quals es  constati la inexistència d'increment de valor per diferència 
entre els valors d'aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició. 
 
Per a això, l'interessat a acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de 
declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió 
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i l'adquisició, entenent-se per interessats, a aquest efecte, les persones o 
entitats a què es refereix l'article 7 d’aquesta ordenança fiscal 
 
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o 
d'adquisició del terreny es prendrà en cada cas el més gran dels següents valors, 
sense que a aquest efecte puguin computar-se les despeses o tributs que gravin 
aquestes operacions: el que consti en el títol que documenti l'operació o el 
comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, 
es prendrà com a valor del sòl a aquest efecte el que resulti d'aplicar la proporció 
que representi en la data de meritació de l'impost el valor cadastral del terreny 
respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de 
transmissió com, en el seu cas, al d'adquisició. 
 
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu s'aplicaran les regles 
dels paràgrafs anteriors prenent, si escau, pel primer dels dos valors a comparar 
assenyalats anteriorment, el declarat en l'Impost sobre Successions i Donacions. 
 
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, 
per al còmput del nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest 
l'increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la 
seva adquisició. El que es disposa en aquest paràgraf no serà aplicable en els 
supòsits d'aportacions o transmissions de béns immobles que resultin no 
subjectes en virtut del que es disposa en els altres apartats d'aquest article. 

 
6. De conformitat amb l’apartat 3 de la disposició addicional segona del Text refós de 

la Llei de l’Impost sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 
de març, no s’ha d’acreditar aquest impost en les transmissions de terrenys de 
naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim 
especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions 
no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que 
preveu l’article 94 d’aquesta esmentada llei, quan no estiguin integrats en una 
branca d’activitat. 

 En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entén que el nombre d’anys 
a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput 
per causa de la transmissió derivada de les operacions citades. 

 
CAPÍTOL III. EXEMPCIONS 

 
Article 5 
 
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència dels següents actes: 

 
1. La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 
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2.  Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a 
Conjunt Historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, 
segons el que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han 
realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests 
immobles. 
 
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades per subjecte passiu 
o els seus descendents i que la despesa efectivament realitzada en el període dels 
últims 5 anys, n o ha estat inferior al 10 per cent del valor cadastral assignat a 
l’immoble.  
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 
històrics, que hi estiguin globalment integrats, puguin gaudir d’exempció han de 
comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d’estar 
catalogats, d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció 
integral en els temes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.  
 

3. Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en 
pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, 
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

 
 Així mateix, estan exemptes les transmissions de l’habitatge habitual en què 

concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o 
notarials, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui 
sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de 
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits 
hipotecaris.  

 
 Per a tenir dret a l’exempció cal que el deutor o garant transmitent o qualsevol 

altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar 
l’alienació de l’habitatge, d’altres béns en quantia suficient per a satisfer la 
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No 
obstant, si posteriorment es comprovés el contrari, es procedirà a girar la 
liquidació tributària corresponent.  

 
 A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi figurat 

empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos 
anys anteriors a la transmissió o, des del moment de l’adquisició, si aquest termini 
fos inferior als dos anys. En els casos que la persona interessada no hagi estat 
empadronada en la finca afectada durant el termini exigit, però de facto hagi estat 
el seu domicili habitual, caldrà que ho acrediti mitjançant els documents i proves 
admeses en Dret.  

 
 Respecte del concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat a la Llei 35/2006, 

de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de 
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modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda dels 
no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni 
amb la parella de fet legalment inscrita. 
 

Per poder gaudir d’aquesta exempció, el contribuent haurà d’aportar la següent 
documentació: 
 

a) Sol·licitud d’exempció, on s’autoritzi l’Ajuntament a consultar a la Direcció 
general del cadastre, al Registre de la Propietat i a l’Agència tributària els béns i 
drets dels mateixos de tots els membres de la unitat familiar. 

b) Declaració responsable del contribuent de qui conforma la unitat familiar. 
c) Declaració responsable dels membres de la unitat familiar relativa a la 

inexistència de béns i drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute 
hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge. 

 
Article 6 
 
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 i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 
 
b)  La comunitat autònoma de Catalunya, la província de Girona, i els organismes 

autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats esmentades. 
 

c)  El municipi de Castelló d’Empúries i les entitats locals que hi estan integrades o que 
en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 
 

d)  Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfic - docents. 
 

e)  Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits establerts en la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
f)  Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats 

constituïdes d'acord amb el que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d’agost. 
 

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

 
h)  Els titulars de concessions administratives revertibles quan als terrenys afecten a 

aquestes. 
 

i)  La Creu Roja Espanyola. 
 

j) Les persones o entitats al favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats 
o convenis internacionals. 
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Article 7 – Subjectes Passius 
 
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 de 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. 

 
c)  En els supòsits a què es refereix l’apartat b) d’aquest article, tenen la 

consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o 
jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que 
adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi el dret real de què es 
tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 

 
Article 8 - 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 a què es 

refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària responen solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les 
dites entitats. 

 
3. En cas de societats o d'entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 

tributàries pendents s’han de transmetre als socis o partícips en el capital, que han 
de respondre de las obligacions solidàriament i fins al 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’aquestes han de 
respondre 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. 
c. En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s’exigeix, en tot cas, en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei general tributària. 
 

CAPITOL V. BASE IMPOSABLE 
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Article 9 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditació i 
experimentat durant un període màxim de vint anys; que es determinarà 
multiplicant el valor del terreny en el moment de la meritació pel coeficient que 
correspon al període de generació establert en el punt 3 d’aquest article. 
 

2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà d’acord amb el que 
s’estableix en els següents apartats: 
 

a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la 
meritació serà el que tinguin determinat en aquest moment a l'efecte de 
l'Impost sobre Béns immobles. 

  
No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d'una ponència de valors 
que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a 
l'aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost 
d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el 
valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de 
valoració col·lectiva que s'instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan 
aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals, 
aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, 
establerts a aquest efecte en les lleis de pressupostos generals de l'Estat. 

 
Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble 
de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no tingui 
determinat valor cadastral en aquest moment, l'ajuntament podrà practicar la 
liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al 
moment de la meritació. 

 
b)  En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, 

per determinar l’import de l’increment del valor cal prendre la part del valor 
del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat d’acord 
amb les normes establertes a aquest efecte en l’Impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, i en concret per: 

 
 En el cas de constituïr-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. 

 
 Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués 

menys de vint anys, serà equivalent al 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 de 10 per cent del valor cadastral 
esmentat. 

 
 Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini 
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indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la 
propietat del terreny subjecte a condició resolutòria, i el seu valor 
equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat. 

 
 Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges 

expressats en els tres punts anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral 
del terreny al temps d'aquesta transmissió. 

 
 Quan es transmeti el dret de nua 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. 

 
 El valor dels drets d’ús i habitació serà el que en resulti d’aplicar el 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. 

 
 En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi 

limitatius del domini, diferents dels que estan enumerats en els 5 primers 
punts d'aquest article i en el següent, es considerarà com el seu valor, als 
efectes d'aquest impost: 

 
1.  El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, 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. 

2.  Aquest darrer, si aquell fos menor. 
 

c)  En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un 
edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció del subsòl sense 
implicar l'existència d'un dret real de superfície, els percentatges anuals 
continguts en l'apartat 3 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor 
definit en el paràgraf a) que representi, respecte d'aquell, el mòdul de 
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el 
que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a 
construir en vol o subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada 
construïdes aquelles. 

 
d)  En els supòsits d'expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts 

en l'apartat 3 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del preu just que 
correspongui al valor del terreny, tret que el valor definit en el paràgraf a) 
de l'apartat 2 anterior fos inferior, i en aquest cas prevaldrà aquest últim 
sobre el preu just. 

 
3.  El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d'anys al llarg dels 

quals s'hagi posat de manifest aquest increment. 
 
En els supòsits de no subjecció, tret que per llei s'indiqui una altra cosa, per al càlcul 
del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior 
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transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, a l'efecte del que es 
disposa en el paràgraf anterior, aquella en la qual es va produir l'anterior meritació de 
l'impost. 
 
En el còmput del nombre d'anys transcorreguts es prendran anys complets, és a dir, 
sense tenir en compte les fraccions d'any. En el cas que el període de generació sigui 
inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de 
mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes. 
 
El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, calculat 
conforme al que es disposa en els apartats anteriors, serà el que correspongui dels 
aprovats per l'ajuntament segons el període de generació de l'increment de valor, 
sense que pugui excedir dels límits següents: 
 

Període de generació Coeficient 

Inferior a 1 any 0,14 

1 any 0,13 

2 anys 0,15 

3 anys 0,16 

4 anys 0,17 

5 anys 0,17 

6 anys 0,16 

7 anys 0,12 

8 anys 0,10 

9 anys 0,09 

10 anys 0,08 

11 anys 0,08 

12 anys 0,08 

13 anys 0,08 

14 anys 0,10 

15 anys 0,12 

16 anys 0,16 

17 anys 0,20 

18 anys 0,26 

19 anys 0,36 

Igual o superior a 20 
anys 0,45 
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4.  Quan, a instàncies del subjecte passiu, conforme al procediment establert en 
l'article 104.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es constati 
que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable 
d’acord amb els apartats anteriors d’aquest article, es prendrà com a base 
imposable l'import d'aquest increment de valor. 
 
A aquests efectes, el subjecte passiu ha de declarar la transmissió de forma 
expressa mitjançant escrit, en el que s’ha ha de fer constar la circumstància 
descrita en el paràgraf anterior, i al qual hi ha d’adjuntar el títol de transmissió i 
d’adquisició de l’immoble o del dret que correspongui. 
 
El termini de presentació d’aquesta instància és el mateix que s’estableix a l’article 
que regula la gestió de l’impost als efectes de declarar la transmissió pels supòsits 
que es gestionen per la liquidació o als efectes d’autoliquidar. Transcorregut aquest 
termini, les instàncies presentades no produiran cap efecte, resultant que la base 
imposable de l’impost serà la resultant d’aplicar les normes previstes als apartat 
anteriors d’aquest article. 
 
La presentació de la instància en la que es declara que l’increment real de valor és 
inferior a la base imposable resultant d’aplicar les normes previstes als apartats 
anteriors d’aquest article, determina l’opció de tributació escollida pel subjecte 
passiu (prendre l’increment real del valor com a base imposable), que una vegada 
establerta ja no es pot modificar. 
 

CAPITOL VI. DEUTE TRIBUTARI 
 

Article 10 - Quota tributària 
 

La quota d’aquest impost és la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus:  
 

Període de 
generació 

Nou Tipus 
gravamen 

Comprès entre 1 i 5 
anys 26,00% 

A partir de 6 anys  30,00% 
 
Article 11 - Bonificacions en la quota 

 
1. Gaudiran d'una bonificació de fins al 99 per cent les quotes que s'acreditin en les 

transmissions que es realitzin amb les operacions de fusió o escissió d'empreses a 
què es refereix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, sempre que així ho acordi 
l'Ajuntament. 

 
Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació esmentada, fossin 
alienats dintre dels cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, l'import 
d'aquesta bonificació s’haurà de pagar a l’Ajuntament corresponent, i això sense 
perjudici del pagament de l’impost que s’hagi de pagar per l’esmentada alienació. 



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
98 

 

Aquesta obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a 
conseqüència de l’operació de fusió o escissió. 
 

2. Es concedirà una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost en les 
transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi 
limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor del 
cònjuge, descendents i adoptats i els ascendents i adoptants de primer grau, sempre 
i quan el be immoble que es transmet hagués constituït l’habitatge habitual del 
transmitent amb l’acreditació mínima dels darrers 2 anys. 

 
L’Ajuntament comprovarà en el padró d’habitants que el transmitent va estar 
empadronat al municipi en els darrers 2 anys fins a la data de la seva defunció. 
 
A aquests efectes es considerarà habitatge habitual la residència on figuri 
empadronat el causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter 
d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat 
motivada per causes de salut suficientment acreditades 
 
El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral que tingui la 
part d’immoble que s’hereta, de conformitat amb el següent: 

 
Valor del sòl Percentatge 
Fins a 10.000,00 € 50% 
Superior a 10.000,00 € 20% 

 
La bonificació s’aplicarà d’ofici sempre que compleixi tots els requisits per gaudir de 
la bonificació i sigui sol·licitada pel subjecte passiu en el moment de la presentació de 
la declaració respectant els terminis dels diferents supòsits recollits en aquesta 
ordenança.  
 

CAPITOL VII. ACREDITACIÓ 
 

Article 12 
 
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. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la 
transmissió: 
 
a)  En els actes o els 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 
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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 de causant. 
 

Article 13 
 
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 de 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 1.295 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. 

 
CAPITOL VIII. OBLIGACIONS FORMALS I MATERIALS 

 
Article 14 
 
1. En base a la facultat establerta a l’article 110.4 del text refós de la Llei d’Hisendes 

Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març s'estableix el 
sistema d’autoliquidació, podent presentar l’obligat la declaració corresponent per a 
la liquidació de l’impost per part de l’administració. Aquesta liquidació comportarà 
l’ingrés de la quota resultant dins els terminis següents, a partir de la data de 
meritació de l’impost: 
 
a)  Quan es tracti d’actes intervius el termini serà de 30 dies hàbils. 
 
b)  Quan es tracti d’actes mortis-causa el termini serà de 6 mesos a partir de la 

data de defunció, prorrogables a un any si així es sol·licita per escrit dintre del 
sis primers mesos. La pròrroga s’entendrà concedida, en règim de comunicació 
prèvia, sempre i quan transcorregut un mes des de la data de petició, no hi 
hagi resolució notificada que la denegui. 
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2. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o 
drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un 
sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral. 

 
3. A l’autoliquidació o a la declaració esmentada s’hi han d’adjuntar els documents 

en què constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els 
justificants dels elements tributaris necessaris per a practicar la liquidació 
corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

 
4. Els òrgans gestors han de girar, si s’escau, una liquidació complementària 

d’acord amb les dades consignades en l’autoliquidació, els documents que 
l’acompanyen i els antecedents que hi hagi a l’Administració. 

 
Article 15 
 
També estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els 
mateixos terminis que els subjectes passius: 

 
a)  En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals a 

títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o 
la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de què es tracti. 

 
b)  En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals a 

títol onerós, l’ adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es 
transmeti el dret real de què es tracti. 

 
Article 16 
 
Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena 
de cada trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents que han 
autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s’hi continguin els fets, els actes o els 
negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb 
excepció feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del 
mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, 
actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació 
de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general 
de col·laboració establert en la Llei General Tributària. 
 
CAPITOL IX. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Article 17 
 
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. 
 
CAPITOL X. RECÀRRECS 
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Article 18 
 
Es calcularan en base a l’establert a l’article tretzè de la Llei 11/21 de 9 de juliol, que 
modifica l’article 27.2 de la Llei 58/03 de 17 de desembre, General Tributaria. 
 

 
DISPOSICIO FINAL 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor en vigor a partir del dia següent de la seva 
publicació al BOP de Girona.. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa. 



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
102 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenances Fiscals 
Reguladores de Taxes 

Activitats Administratives 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 

 
8. - TAXA PER L’ EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA 

 
Article 1 
 
De conformitat amb l’autorització continguda en els 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 text refòs de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 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 atenen 
el que disposa l' esmentada Llei. 

 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
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 aquests efectes, s' entendrà tràmit a instància de part, qualsevol documentació 

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

 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per acompliment d'obligacions 

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

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 
 

Article 3 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l' article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària que 
sol·licitin, provoquin o en l interès de les quals redundi la tramitació del document o 
expedient de què es tracti. 
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CAPÍTOL IV . RESPONSABLES 

 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 

persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre General Tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris, els administradors de les societats i els síndics, els 

interventor o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el 
supòsits i amb l' abast que assenyala l' article 43 de la Llei 52/2003, de 17 de 
desembre, General tributària. 
 

CAPÍTOL V. EXEMPCIONS SUBJECTIVES  
 

Article 5 
 
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies: 

 
a) Haver estat declarades pobres per precepte legal. 
 
b) Està inscrites en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat. 
 
c) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de 

fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats 
pobres. 

 
d) Disposar d' informe dels serveis socials municipals, del que resulti no disposar de 

recursos suficients per fer front al pagament de la taxa. 
 

CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA  
 
Article 6 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s' assenyalarà segons la 

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

 
2. La quota de la tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 

document o expedient de què es tracti, des que s' inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l' interessat de l' acord recaigut. 

 
3. Les quotes que en resulten de l' aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en 

un 50 per 100 quan els interessats sol·licitin amb caràcter d' urgència la tramitació 
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dels expedients que motivin l' acreditament. 
 

 
 

CAPÍTOL VII . TARIFES  
 

Article 7 
 
La tarifa a que es refereix l’article anterior, s’estructura en els epígrafs següents: 

 
Tipus Euros 
Epígraf primer: Certificacions i compulses:  
1. Certificats de béns positius i negatius 4,50 

2. Certificats de dades de l’ àrea d’ Intervenció- recaptació 3,40 

3. Certificats de relacions de dades de diversa naturalesa que 
impliquin recerca (per foli emès) 4,50 

4. Dades subministrades per la Policia Municipal 53,00 

5. Diligències de confrontació de documents o autentificació de 
signatures 5,30 

6. Compulsa de document reproduïts en fotocòpia  

    Documents per una sola cara, per full 1,65 
    Documents per les dues cares, per full 2,95 
7. Bastanteig de poders, legitimació de personalitat i escriptures 25,50 

8. Certificat d'empadronament i de convivència 2,15 

9. Volant d'empadronament Gratuït 

10. Certificat històric d'empadronament que requereixi 
esbrinament previ 21,50 

Epígraf segon: Documents expedits o emesos per les 
oficines municipals: 

 

 1. Per qualsevol compareixença davant l’Alcaldia o qualsevol 
autoritat o funcionari municipal per a qualsevol finalitat amb 
constància per escrit, sol·licitada per l’interessat 

52,20 

 2. Declaracions jurades 52,20 
 3. Fotocòpies, per full DIN A4 0,30 
 4. Fotocòpies, per full DIN A3 0,40 
 5. Fotocòpies emeses per l’Arxiu municipal, per full DIN A4 0,30 
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 6. Fotocòpies emeses per l’Arxiu municipal, per full DIN A3 0,40 

7. Servei de fax (per full) 0,80 
Epígraf tercer: Documents relatius a serveis gestió 
cadastral i tributària: 

 

1. Gestió de documents a través de l’oficina virtual del cadastre 2,60 

2. Per expedició de certificacions o informes de qualsevol mena 
que requereixin una informació i un esbrinament previ 34,80 

3. Per expedició de càlculs previs a la liquidació provisional de  
plusvàlues 3,25 

4. Per expedició de certificat de concordança d’adreça 15,00 

Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme:  
1. Per expedició de certificacions de règim urbanístic / compatibilitat 

urbanística 128,15 

2. Per expedició de certificació de no infracció 34,80 

3. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o activitat 
projectada amb el planejament urbanístic 40,00 

4. Per expedició de certificat de concessió de llicència urbanística 4,50 

5. Per expedició de certificacions o informes de qualsevol mena que 
requereixin un informe tècnic i un esbrinament previ 34,80 

6. Per expedició de fotocòpia de plànols realitzada a les 
dependències municipals, per cadascuna 3,10 

7. Per expedició de fotocòpia de plànols per encàrrec realitzada per 
una copisteria, import segons tarifa 3,10 

       Fotocòpies en blanc i negre 1,10 
       Fotocòpies en color 3,25 

8. Cd-Rom, etc.  3,60 

9. Impressió amb plòter 10,72 

10. Per inspecció per realitzar sonometria a instància de part, quan 
d’aquesta se’n desprengui que l’activitat denunciada no 
incompleix la normativa, per import facturat per l’empresa que la 
dugui a terme. 

La repetició de visites per motius aliens al nostre servei, les hores 

 

1.694,00 
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d'espera, els serveis addicionals o els treballs fora de jornada 
normal es facturaran als següents preus: 

Hora d'inspector acreditat  

Desplaçaments (per persona)  

Recàrrec per horari fora del normal  

Recàrrec per treball en no laborable  

 

60,00€/hora 

19,00€/visita 

+50% 

+75% 

 
CAPÍTOL VIII . BONIFICACIONS DE LA QUOTA 

 
Article 8 
 
1. No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que 

s'assenyalen en la tarifa d' aquesta taxa. 
 
2. Seran gratuïtes totes les taxes expedides a habitants empadronats al municipi per a 

l’expedició i tramitació de documents necessaris per l’accés a ens oficials ubicats al 
municipi. 

 
3. Seran gratuïtes totes les compulses de documents reproduïts en fotocòpia expedides 

per la tramitació de:  
 

a. L’ informe municipal d'adequació d'habitatge (per a reagrupament familiar) 
b. L’ informe d’ arrelament social 
c. Qualsevol altre tràmit de sol·licitud de prestació o ajut social. 

 
CAPÍTOL IX. ACREDITAMENT 

 
Article 9 
 
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 que fa referència el número 2 de l' article 2on, l' acreditació es 

produeix quan s' esdevinguin les circumstàncies que preveiessin l' actuació municipal 
d' ofici o quan aquesta s' iniciï sense sol·licitud prèvia de l' interessat però que redundi 
en benefici seu. 
 

CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 10 
 
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 el títol IV capitol I “principis 
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de la postestat sancionadora en matèria tributària” de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre General Tributària. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 

 
9. - TAXA PER LA LLICÈNCIA D' AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 

 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 

 
Article 1 
 
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 text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 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 disposa l'article 57 del text refòs. 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE  
 
Article 2 
 
Constitueixen el fet imposable d' aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de 
les activitats que, en relació amb les llicències d' autotaxis i vehicles de lloguer a què fa 
referència el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen 
a continuació: 
 

a)  Concessió i expedició de llicències 
 
b)  Autorització per a la transmissió de llicències, quan s' escaigui el seu atorgament, 

d'acord amb la legislació vigent. 
 
c)  Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest 

canvi de tipus voluntari o per imposició legal. 
 
d)  Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part. 
 
e)  Diligenciament dels llibres -registre de les empreses de serveis de transport de les 

classes C i D. 
 
CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3 – 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 l'article 35.4 de la Llei 
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, següents: 
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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 4 - Responsables 
 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i les síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l' abast que assenyala l' article 43 de la Llei General Tributària. 

 
 

CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 5 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, assenyalada segons la 
naturalesa del servei o activitat, d' acord amb la tarifa següent: 

 
Tipus Euros 
a) Concessió i expedició de llicències 535,20 
b) Transmissió de llicències 535,20 
c) Substitució de vehicles 105,80 
d) Ús i explotació preu any 170,15 

 
CAPÍTOL V. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 6 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 

 
CAPÍTOL VI. ACREDITAMENT  
 
Article 7 
 
1. La taxa s' acredita i neix l' obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en 

les lletres a), b) i c) de l' article 2n. en la data en què aquest Ajuntament concedeixi 
o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la substitució del vehicle. 

 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament 

de llibres-registre, la taxa s' acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i 
s'entendrà, a aquests efectes, que l' inici esmentat es produeix quan aquests es 
sol·liciten. 
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CAPÍTOL VII. DECLARACIÓ EN INGRÉS  
 
Article 8 
 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es 

realitzaran a instància de part. 
 
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i 

s'hagin realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació 
per a ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini 
establert pel Reglament General de Recaptació. 
 

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 9 
 
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 disposen els articles 77 i següents de 
la Llei General Tributària. 

 
DISPOSICIO FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
 

10. - TAXA PER LLICÈNCIES O PER LA COMPROVACIÓ D’ ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’ URBANISME 

 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
De conformitat amb els 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, amb el que es disposa en 
els articles 15 al 20 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposa 
l’article 187 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el 
Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya (TRLU, modificat per la Llei 16/2015, de 
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica) aquest 
Ajuntament estableix la taxa per l’ activitat administrativa originada per la concessió o 
denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme.  

 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l' activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, 
s’ ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 i 187 bis 
del TRLU. 

 
CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 

 
Article 3 
 
1. Són contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siguin 
propietaris o posseïdors o, en el seu cas, arrendataris dels immobles en els quals es 
realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres. 

 
2. Tindran la consideració de subjectes passius en qualitat de substituts del contribuent 

els constructors i els contractistes de les obres, i en general les persones que 
sol·licitin la llicència urbanística. 
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CAPÍTOL IV. RESPONSABLES 

 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/03, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en 
els supòsits i amb l' abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/03, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 

CAPÍTOL V. BONIFICACIONS 
 

Article 5 
 
1. Les quotes de les taxes per obres d’arranjament de façanes, pintat i ornament seran 
bonificades al 100%, en el moment d’efectuar el pagament de l’autoliquidació 
 
2. Es bonificaran les taxes per la tramitació de la corresponent llicència de construccions, 
instal·lacions i obres, en els supòsits bonificats en aquell Impost i pel mateix 
percentatge, inclosos en el Pla d’ Incentius Fiscals pel Foment d’Activitats Comercials, 
Industrials, Agrícoles i Ramaderes; o en aquelles obres declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació prèviament aprovades pel Ple. 

 
3. S’estableixen una bonificació corresponent al 95% a la taxa per llicència urbanística 
en les obres per a activitats, establiments comercials (obres majors i menors) quan 
acreditin que estan oberts tot l’ any, aplicable a tot el municipi. 
Queden excloses de les bonificacions les activitats de benzineres, aquelles que 
fomentin la ludopatia (jocs i apostes), oci nocturn i entitats financeres. 
 
4. Bonificació corresponent al 50% d’obres de rehabilitació integral o edificis de nova    
construcció, situats en el Pla Especial del Centre Històric, i els edificis catalogats. 

 
 

CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTARIA 
 

Article 6 
 
1. Regiran les següents tarifes: 
 

Tipus Euros 
1. Tramitació expedient de declaració de ruïna 274,05 
2. Obres majors, sobre pressupost 0,94% 
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Es fixa una quota mínima de 84,15 
3. Obres menors o subjectes al règim de comunicació, sobre pressupost 0,46% 

Es fixa una quota mínima de 42,00 
4. Legalització d’obres realitzades sense permís, sobre el pressupost 

d’execució material, incompatible amb les taxes meritades segons 
apartats anteriors 
Es fixa una quota mínima de  

1,80% 
85,00 

5. Expedients de modificació, canvi de nom o titularitat, o pròrroga de 
llicències del termini d'inici o finalització de les obres  

Obres majors: 161,45 
Obres menors: 53,80 

6. Expedient d’instal·lació de grues: 23,60% del seu pressupost de la 
instal·lació  
Es fixa una quota mínima de 42,00 

7. Llicències parcel·lació i agrupació  
Si resulten 2 parcel·les quota fixa  153,75 
Si resulten més de 2 parcel·les, s’incrementarà 20€ per cada entitat 
resultant extra.  

8. Llicències divisió horitzontal 
Si resulten 2 entitats quota fixa 
Si resulten més de 2 entitats, s’incrementarà 20 € per cada entitat 
resultant extra 

110,00 
 
 

9. Règim de Comunicació de primera ocupació, primera utilització o 
modificació del seu ús  
Habitatge Plurifamiliar, per unitat 54,80 
Habitatge Unifamiliar, per unitat 109,60 
Locals comercials, per unitat 76,75 
Naus industrials, per unitat 174,75 
Garatges, per plaça d’aparcament interior (només els obligats per 
normativa). 11,00 

10. Per instal·lació de rètols, euros/m2 o fracció 4,65 
Es fixa una quota mínima de 76,70 

11. Col·locació de números d’habitatge/unitat 17,00 
12.Tramitació de projectes de reparcel·lació i compensació, per cada unitat 

registral 165,40 

Quota mínima 150,00 
13.Tramesa d’expedients, a instància de part, a altres administracions 205,00 
 

2. Per tal de fer efectiu el que disposa l’article 76.1 del text refòs de la Llei 
d’Hisendes Locals cal que en demanar llicència de primera ocupació s’aporti còpia 
de les escriptures de propietat. En els casos on no s’ha dut a terme el que disposa 
l’apartat anterior serà requist previ per l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació l’aportació de tots els documents necessaris per la tramitació 
corresponent. 
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3. En tots els expedients urbanístics, els anuncis oficials de les publicacions realitzades 
es cobraran a preu de cost. 

 
Per la instal·lació de rètols serà requisit indispensable per al seu atorgament que el 
sol·licitant aporti un plànol d’ emplaçament, un croquis acotat, els costos i el termini 
d’ocupació. 
 
CAPÍTOL VII. MERITAMENT 

 
Article 7 
 
1. Es merita la taxa i neix l' obligació de contribuir quan s' iniciï l' activitat municipal 

que constitueix el fet imposable. A aquests efectes es considerarà iniciada l' activitat 
en la data de presentació de l' oportuna sol·licitud de llicència urbanística o 
comunicació prèvia, si el subjecte passiu la formula expressament. 

 
2. En el cas d' iniciar-se o executar -se les obres sense haver obtingut l' oportuna 

llicència o comunicació prèvia, el meritament de la taxa es retrotraurà al moment 
d'inici de les obres, amb independència del moment d' iniciació de l' expedient 
administratiu que pugui instruir-se per a l' autorització de les obres o per a la seva 
demolició si no fossin legalitzables. 

 
3. En el cas de desistiment exprés de la llicència sol·licitada, abans que aquesta hagi 

estat concedida o no s’hagi practicat la visita de comprovació en els casos subjectes 
a comunicació prèvia, la quota a satisfer serà del 30 per 100 d' aquella que 
correspongués a la taxa. 

 
4. En cas de renúncia, desestimació o arxiu no es retornarà l’import de la taxa. 

 
CAPÍTOL VIII. DECLARACIONS 

 
Article 8 
 
1. Les persones interessades en l' obtenció d' una llicència urbanística presentaran en 

el Registre General l' oportuna sol·licitud, acompanyada del corresponent projecte 
amb el visat del Col·legi Oficial respectiu, i amb especificació detallada de la 
naturalesa de l'obra, emplaçament, pressupost d' execució, medicions i destí en els 
casos d' edificis i justificant d' haver constituït el dipòsit previ a què fa referència 
l'article 9è 2. 

 
2. Quan es tracti de llicències per a actes en què no sigui exigible la formulació del 

projecte subscrit per tècnic competent, a la sol·licitud s' acompanyarà pressupost 
detallat de les obres a realitzar, així com una descripció detallada de la superfície 
afectada, materials a emprar i, en general, de les característiques de l' obra. 

 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés el 

projecte, haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de 
l'Administració Municipal, acompanyant a l' escrit el nou projecte o el reformat i, en 
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el seu cas, el nou pressupost. 
 
CAPÍTOL IX. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 

 
Article 9 
 
1. Les quotes es faran efectives en el servei municipal de gestió i inspecció tributària. 
 
2. S' estableix el dipòsit previ a la concessió de la llicència, per a la liquidació de la 

taxa. 
 
CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTARIES 

 
Article 10 
 
Les infraccions a aquesta Ordenança tant pel que respecta a llur qualificació com a la 
sanció que correspongui en cada cas, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos Municipals de Dret 
Públic, Llei General Tributària i demés disposicions d' aplicació. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
 

 
11. - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 

ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS 
POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I 
LES REVISIONS PERIÒDIQUES. 

 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases del règim local, per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats i per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives de la 
Generalitat de Catalunya, i a l’empara del previst als articles 57 I 20.4.i) del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, l’ Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels 
controls posteriors a l’ inici de les activitats. 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que 
es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Castelló d’Empúries s'ajusten a 
l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 
bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per 
la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa 
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives, per la normativa 
reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, per la resta de normativa general o 
sectorial i per les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a 
aquest Ajuntament per al control previ i posterior a l’inici de les activitats dels 
ciutadans i les empreses. 
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 5 d'aquesta ordenança. 
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CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o 
instal·lació que fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
CAPÍTOL IV. RESPONSABLES 
 
Article 4.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTARIA 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 Import 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o 
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic 128,00 € 

2. Informe ambiental en matèries de competència municipal 
(annex I Llei 20/2009, de 4 de novembre), o de llur 
modificació substancial  

512,50 € 

3. Tramitació del procediment de Llicència Ambiental 
municipal (annex II Llei 20/2009, de 4 de novembre) o de 
llur modificació substancial 

2.050,00 € 

4. Procediment de modificació, derivat de canvis no  
substancials, de les activitats sotmeses a llicència ambiental 
municipal (annex II LPCA) 

222,50 € 

5. Tramitació del procediment de Règim de comunicació 
(annex III Llei 20/2009, de 4 de novembre) o de llur 
modificació substancial 

871,00 € 
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6. Tramitació del procediment de Llicència Municipal 
d’obertura d’activitat recreativa i/o espectacles 
(permanent), en local de pública concurrència segons 
Decret 112/2010 del 21 d’agost, o llur modificació 
substancial 

1.691,00 € 

7. Procediment de modificació, derivat de canvis no 
substancials, de les activitats sotmeses a Comunicació 
prèvia d’obertura (ambiental, activitat recreativa-espectacle 
o activitat econòmica de baix risc) (Llei 20/2009, de 4 de 
novembre - Decret 112/2010 del 21 d’agost -annex II Llei 
16/2015) 

182,50 € 

8. Tramitació del procediment de declaració responsable per 
l’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 

563,50 € 

9. Tramitació del procediment de comprovació de la 
comunicació per l’obertura d'establiments de l’annex II de la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa 

871,00 € 

10. Transmissió de llicència / autorització / comunicació 287,00 € 
11. Tramitació del procediment de Llicència municipal per a 
espectacles i activitats recreatives amb caràcter 
extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol) 

820,00 € 

12. Procediment de llicència municipal per als espectacles 
de circ i altres activitats dutes a terme en establiments 
oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable 

563,50 € 

13. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o 
activitats específiques regulades per normativa sectorial 
distinta de l’esmentada en els apartats anteriors 

563,50 € 

14. Tramitació del procediment de comprovació de 
comunicació de l’obertura o posada en funcionament 
establiments o activitats regulades per normativa sectorial 
distinta de l’esmentada en els apartats anteriors 

563,50 € 

15. Tramitació del procediment de la comunicació de la 
clausura d’activitats amb incidència ambiental 563,50 € 

16. Tramitació del procediment de revisió d’autorització i  
llicència ambiental municipal  410,00 € 

17. Tramitació del procediment de revisió de llicència 
municipal d’obertura d’activitat recreativa i/o espectacles en 
local de pública concurrència 

410,00 € 

18. Procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal 256,00 € 

19. Procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives 

256,00 € 

20. Procediment de control periòdic d’activitats sotmeses a 
Comunicació prèvia d’obertura (ambiental, activitat 
recreativa-espectacle o activitat econòmica de baix risc) 

256,00 € 
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((Llei 20/2009, de 4 de novembre - Decret 112/2010 del 21 
d’agost -annex II Llei 16/2015) 
21. Obertures temporals amb motiu de trasllat per 
eventuals emergències, obres o reformes al mateix local 123,00 € 

22.   Música en viu a locals comercials 
 
Es concedirà permís per realitzar música en viu en locals 
destinats a restauració, sense càrrec, sempre que es 
sol·liciti amb més de 5 dies d’antelació de l’acte. En cas que 
no es sol·liciti amb aquesta antelació s’ haurà de pagar la 
quota  

20,00 € 

 
Article 6.- 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, s'entendrà iniciada la dita activitat 
en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el 
subjecte passiu la formula expressament. 
 
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se 
verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a 
què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï 
efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’ hagi practicat 
la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la 
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació 
prèvia, les quotes que s’ hauran de liquidar seran el 20% de les que s’assenyalen en l’ 
article 5, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 
 
Article 7.- Règim de declaració i ingrés 
 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància 
que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès 
d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’ 
haver efectuat el pagament de la taxa, no tramitant-se l’activitat sense que s' 
hagi realitzat el corresponent ingrés. 

 
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que 
la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
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CAPÍTOL VI. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 8.- Exempcions 
 
Estaran exempts de tributació, però no de l' obligació de proveir-se de llicència 
d'obertura: 
 

a) Trasllats motivats per una situació eventual d' emergència per causa d'obres als 
locals, sempre que aquests tinguin la llicència corresponent. A la reobertura del 
local s'haurà d'obtenir, si correspon, llicència per ampliació o canvi d' activitat. 

b) Els trasllats que es determinin per enderrocament forçós, incendis o 
inundacions. 

 
Article 9.- Bonificacions 
 
Gaudiran de bonificacions l’obertura de les següents activitats: 
 
a) Els nous establiments que estiguin oberts tot l’ any exceptuant un període màxim 

de 30 dies de vacances gaudiran d’ un 50% de bonificació de la quota. Aquesta 
bonificació es podrà incrementar d’acord amb els llocs de treball creats en el 
moment de la implantació i el seu manteniment durant els 3 anys següents: 

 
Nombre llocs de treball % Bonificació 
Fins a 3 65% 
De 4 a 8 70% 
Més de 8 75% 

 
Per a la seva aplicació es requerirà: 

 
1. La presentació de les liquidacions tributàries corresponents als últims quatre 

trimestres d’ IVA que acreditin la realització de l’ activitat. 
Aquesta bonificació serà d’aplicació una vegada s’hagi informat favorablement pel 
Servei d’ inspecció tributària de l’Ajuntament del compliment d’aquestes premisses 
i s’hagi informat favorablement de la devolució d’ingrés corresponent. 
 

2. La justificació de la creació de llocs de treball: Contractes de treball i l’aportació 
d’un informe de treballadors en alta (ITA), emès per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, en el termini de 2 mesos des de la concessió de la llicència.  

 
Per poder gaudir de la bonificació s’ haurà d’acreditar que l’activitat econòmica no 
s’hagi exercit abans sota cap altra titularitat, entenent-se aquesta circumstància 
també, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. La 
bonificació arriba a la quota integrada per la tarifa modificada pel coeficient de 
població i la categoria de carrers. 

 
b) Els nous establiments ubicats en les zones industrials establertes en el Pla General 

d’Ordenació procedents del nucli urbà, la bonificació serà del 75% de la quota. 
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 S’ haurà de presentar el corresponent document acreditatiu en el moment de 
l’acta de comprovació del tècnic municipal. 

 
c) Les activitats promogudes en règim de comunicació per aquelles entitats sense 

ànim de lucre que treballin en l’àmbit d’integració social, ocupacional, educació i 
habitatge i col·lectius més desfavorits, la bonificació serà del 100% de la quota. 
 

d) La tramitació de l’ organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 
l’annex I del Reglament, la bonificació serà del 100% de la quota. 
 

e) La tramitació dels habitatges d’ús turístic, la bonificació serà del 88% de la quota. 
 

f) La tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura 
d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa ubicades en tot el terme municipal quedarà bonificada en 
un 75% de la quota. 
 

 
CAPÍTOL VII. NORMES DE GESTIÓ 
 
Article 10. Normes de Gestió 
 
1. Efectuades les comprovacions oportunes per l’ Administració, es practicarà la 

liquidació definitiva que es notificarà en forma a l’interessat exigint o retornant, si 
s’escau la quantitat procedent. 

2. Fins que no recaigui l’acord municipal de la concessió de la llicència sol·licitada, 
l’interessat podrà desistir d’aquesta expressament, i en aquest cas la quota a 
satisfer serà del 20%, d’aquella que correspondria a l’obertura. 

3. Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin verbalment o 
per escrit, la renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades. 

4. En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 75%, de la què correspondria 
si s’hagués concedit la llicència. 

5. En d’altres casos (caducitat, arxiu, o suspensió de l'expedient de la llicència), la 
quota a satisfer serà del 50% de la que correspondria si s’hagués concedit la 
llicència. 

6. La concessió de la llicència d’activitats no suposarà obtenir automàticament la 
llicència d’obres, per a la qual s’haurà d’iniciar el tràmit que correspongui.  

7. El pagament dels drets per llicència d’obertura no suposarà mai per si mateix la 
legalització de l’activitat, la qual estarà sempre subordinada a l’obtenció de la 
llicència i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que 
l’Administració imposi. 

8. Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers. 
 
Article 11. Caducitat de les autoritzacions, llicències o comunicacions 
d’activitats 
 
1. La caducitat de les autoritzacions i llicències ambientals, es produirà, en els casos 
següents: 
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 Quan l’activitat no s’hagi sotmès al control inicial en el termini establert a 

l’autorització o llicència ambiental, o en el termini de quatre anys si no hi ha 
termini establert. 

 
 Quan l’activitat, estant en funcionament, no se sotmeti a les revisions 

periòdiques establertes en l’autorització o llicència ambiental. 
 

 Quan l’activitat s’hagi paralitzat durant més d’un any de manera 
ininterrompuda. 

 
2. La caducitat de les comunicacions ambientals, es produirà, en els casos següents: 
 

 Quan no s’hagi iniciat l’activitat en el termini de dos anys des que es va 
presentar la comunicació. 

 Quan l’activitat s’hagi paralitzat durant més d’un any de manera 
ininterrompuda. 

 
3. La caducitat de les autoritzacions, llicències i comunicacions d’activitats recreatives 
i/o espectacles públics, es produirà, en els casos següents: 
 

 Quan transcorri un any des de l’atorgament de la llicència o autorització sense 
que l’activitat s’hagi iniciat. 

 
 Quan l’activitat s’aturi dos anys ininterrompudament per causes injustificades. 

Només es podrà declarar la caducitat si l’activitat ha estat aturada per causes 
imputables al titular. 

 
4. El procediment per a la declaració de caducitat es regirà, segons s’escaigui, pel que 
s’estableix en l’article 37 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (LPCA), o pel que s’estableix a l’article 37 de la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, o altra normativa que les complementi, esmeni o substitueixi. 
 
CAPÍTOL VIII. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 
 
Article 12.- Administració i cobrament 
 
Les quotes se satisfaran a l’oficina de l’ OMAC, en règim d’ autoliquidació. 
 
L’ Ajuntament podrà rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de 
l’interessat, els errors materials o de fet i els aritmètics que s’apreciïn a la 
corresponent autoliquidació. 
 
El pagament de l’ autoliquidació no suposa en cap cas l’ atorgament de la llicència ni 
eximeix de l’ obligació de fer declaracions censals davant l’Administració corresponent. 
 
Article 13 
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Les quotes liquidades i no satisfetes s' hauran de fer efectives per la via de 
constrenyiment, d' acord amb el vigent Reglament General de Recaptació i Llei 
d'Hisendes Locals. 
 
CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 14.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
 
DISPOSICIONS 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, 
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 

 
12. - ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER 

PRESTACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 
 
 

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 
 

Article 1 
 
L’establiment i la fixació de taxes es regula per la Llei 25/98 que modifica el règim 
legal de les taxes estatals i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò 
que no preveuen els textos anterior, són d’aplicació les previsions d’aquesta 
ordenança. 

 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
Tenen consideració de taxes les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la 
prestació de serveis o la pràctica d' activitats administratives en règim de dret públic 
de competència municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies 
següents: 
 
1.  Que la sol·licitud o recepció del servei per part de l’ interessat no sigui voluntària. 
2.  Que el servei no es presti efectivament pel sector privat.  

 
CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 

 
Article 3. Obligats al pagament 

 
Estan solidàriament obligats al pagament: 
 
1. El qui han sol·licitat la prestació del servei sempre que no s'esdevingui la 

circumstància prevista en el paràgraf 2 de l' article 8. 
 
2. Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten els serveis o activitats pels quals cal 

satisfer les taxes, encara que no hagin demanat la corresponent concessió, 
llicència, autorització o prestació. 
 

Article 4. No subjectes 
 

No estan obligades al pagament de taxes les administracions públiques per als 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana. 
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Article 5. Pagament 

 
El pagament de taxes per serveis o aprofitaments efectuats i 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. 
 
Article 6. Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini 
públic 

 
Quan la utilització privativa o l' aprofitament especial provoquin la destrucció o 
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa, 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 totalment o parcialment les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 

 
CAPITOL IV. FET IMPOSABLE 

 
Article 7. Naixement de l' obligació 
 
L' obligació de pagar la taxa neix amb l' inici de la prestació del servei o la pràctica de 
l'activitat. 
 
També neix l' obligació en el moment d' utilitzar un servei públic o d'efectuar un 
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat. 
 
Article 8. Dipòsit previ 
 
L' Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l' import total o parcial. 
 
Quan per  causes que no són imputables al pagament obligat de la taxa, el servei 
públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es 
practiqui, l' import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit. 
 
CAPITOL V. GESTIÓ 
 
Article 9.  Pagament i venciment 
 
Per al pagament de la taxa, l' Ajuntament pot establir períodes de venciment, 
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de 
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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 10. Gestió de les taxes per aprofitament especial o prestació de servei 
 
L' administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades 
que consideri necessàries per conèixer el grau real d' utilització del servei o 
d'aprofitament i pot, 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 11. Suspensió 
 
L' Administració Municipal pot suspendre, salvant que existeixin normes específiques 
que ho prohibeixin, la prestació del servei o l' aprofitament especial 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 de les taxes acreditades. 
 
Article 12 
 
No estan subjectes al requisit de notificació individual les taxes que siguin de caràcter 
periòdic i el subjecte passiu i la quota coincideixen amb l’obligat al pagament. La no 
obligatorietat de notificar s’entén als supòsits d’increment de la taxa quan aquest 
respon a una actualització de caràcter general.  
 
Quan les taxes 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 un mes des 
del venciment de l' obligació. 
 
Article 13 
 
Al cap de sis mesos del venciment, 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 
d’ haver-se fet el seu requeriment. 
 
CAPITOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA I MERITAMENT 
 
Article 14. Establiment i fixació de les taxes per prestació de servei 

 
L' establiment i la fixació de les taxes corresponen al Ple. 
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L' Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació de les taxes 
establertes pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
organismes, excepte quan les taxes no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà 
fer-se, així mateix, i en els  mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat 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 
les taxes cobreixen el cost del servei. 
 
Llevat que expressament s' indiqui el contrari, les tarifes de les taxes no comprenen 
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s' hi farà repercutir d' acord amb la normativa 
que el regula. 
 
Les taxes establertes pels diferents conceptes i/o activitats i les tarifes corresponents, 
figuren a l' Annex unit a aquesta Ordenança. 
 
Article 15. Meritament 
 
El meritament es produeix quan es presenti la sol·licitud que inicia l’actuació o 
l’expedient que no s’efectuarà sense que s’hagi efectuat el pagament. 

Quan la naturalesa material de la taxa n' exigeixi la meritació periòdica, i així ho 
determini l’ordenança fiscal corresponent, la meritació ha de tenir lloc l'1 de gener de 
cada any i el període impositiu ha de comprendre l' any natural, llevat dels casos 
d’inici o cessació de l'ús del servei o activitat, cas en què el període impositiu s’ha 
d’ajustar a aquesta circumstància amb el prorrateig consegüent de la quota, per 
trimestres naturals. 

 
Article 16 
 
En els altres casos d' aprofitaments especials, la taxa ha de ser igual o superior a la 
seva valoració. 
Salvat 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, el que es deriva de peritatges de tècnics municipals 
o d' agents de la propietat immobiliària, etc. a elecció de l'administració municipal. 
 
Article 17 
 
L' import de les taxes per la prestació de serveis o la realització d' activitats ha de 
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l' activitat practicada. 
 
Article 18 
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Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d' interès públic que ho aconsellin, 
l'Ajuntament pot fixar taxes per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. 
Si es tracta de taxes per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal consignar 
en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la 
diferència resultant, si existia. 
 
Article 19 
 
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 20 
 
En tot expedient d' ordenació de taxes per aprofitament especial i prestacions de 
servei de caràcter públic ha de figurar l' estudi econòmic corresponent que es pot 
limitar, en el cas d' aprofitament especial del sòl de domini públic, a una zonificació 
del terme municipal amb els valors corresponents. 

 
Article 21 
 
No es poden exigir taxes per a cap dels serveis o activitats següents: 

 
   a) Abastament d' aigua en fonts públiques 
   b) Enllumenat de vies públiques 
   c) Vigilància pública en general 
   d) Protecció civil 
   e) Neteja de la via pública 
   f) Ensenyament en els nivells d' educació pre-escolar i educació general bàsica. 

 
CAPITOL VII. EXEMPCIONS 
 
Article 22 
 
Estan exempts del pagament i no subjectes al mateix l’ Estat, les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1er de gener de 2018. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.1. 
 

12.1 - Taxa per serveis de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, 
desratització, esterilització de gats, disminució de la població de coloms, 
gavians, cotorres i altres espècies 

 
Les tarifes que s' han d' aplicar són les següents: 

 

Tipus Euros 
/ any 

a) Habitatges, apartaments i locals: 16,05 
b) Sectors urbanitzats no edificats: per m² 0,22 
c) Càmpings, per cada parcel·la 6,70 
d) Hostaleria:   

Hotels i similars fins a 5 habitacions 61,05 
Per cada habitació de més 3,25 
Restaurants, bars, cafeteries i similars 99,95 

e) Comerços en general 31,00 
f) Locals industrials, tallers i similars per m² superfície 

Quota mínima 
0,31 

31,00 
g) Locals comercials sense activitat 31,00 
h) Trasters i garatges exteriors de 5m2 o més escripturats com a 

entitats independents 16,05 

i) Trasters i garatges exteriors o interiors de 5m2 o més escripturats o 
no com a entitats independents associats a una activitat comercial 
o mercantil 

16,05 

j) Explotació ports i canals * amarratge 6,45 
 
Es practicarà una bonificació del 100% aplicable a les Associacions i entitats sense 
ànim de lucre, fundacions i altres ens jurídics domiciliats al municipi, que tinguin la 
seva activitat a Castelló d’ Empúries, que treballin preferentment en algun dels 
àmbits següents: integració social i/o ocupacional, vellesa, discapacitats i 
col·lectius més desfavorits, prèvia sol·licitud de l’entitat interessada. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.2. 

 

12.2. - Taxa pel servei de neteja de pous negres 

 
Les tarifes que s' han d' aplicar són les següents: 

 

Tipus Euros / 
any 

Habitatges i locals o similars, cada 5 m2 o fracció 85,75 
Hotels o similars, fins a 5 habitacions 9,35 
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- Per cada habitació de més 23,80 
Bar, restaurants, locals d’esbarjo i similars 166,80 
Càmpings, per parcel·la 23,80 

 
Bonificacions: S’aplicaran les mateixes bonificacions establertes en el rebut de Taxes i 
arbitris municipals. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.3. 

 

12.3. - Taxa per recollida d’animals perduts o abandonats a la via pública i 
per donació voluntària 

 
Les tarifes que s' han d' aplicar són les següents: 
 
SERVEI EUROS 
Retorn d’animals   
Servei de recollida i retorn 60,00 
Manutenció i custòdia (preu per dia) 5,00 
Adopció d’animals 

 

Adopció de gat/a (entrega amb xip i esterilitzat/da) 120,00 
Adopció d’un gos (entrega amb xip i esterilitzat) 160,00 
Adopció d’una gossa (entrega amb xip i esterilitzada) 240,00 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.4. 

 

12.4. - Taxa per a la Llicència municipal per a la Tinença i Conducció de 
Gossos potencialment perillosos 
 
La quota de la llicència és de 50 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.5. 
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12.5. - Taxa per la Retirada de vehicles de la via pública 

 
CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
En ús de les facultats atorgades 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 text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s' atenen al 
que disposa l' article 57 de l' esmentat text refós. 

 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
El fet imposable ve constituït per la prestació del servei de retirada de vehicles de la 
via pública, el seu trasllat i la custòdia en el Dipòsit Municipal per executar les 
actuacions municipals de regulació i control del trànsit o seguretat en les vies 
públiques del Municipi, com a conseqüència de trobar-se aquests en alguna de les 
situacions previstes de conformitat amb les enumerades en els articles 104 i 105 del 
Text Refós sobre la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, i en l'article 91.2 del 
Reglament General de Circulació, i altres normes concordants i complementàries 
vigents i que siguin d’aplicació. 
 
CAPITOL III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
Article 3 
 
El servei és de recepció obligatòria i es prestarà d'ofici o en virtut de denúncia 
particular, en  base al marc jurídic  esmentat a l’article anterior. 
La Policia Local podrà procedir, si l’obligat no ho fes, a la retirada del vehicle de la via 
i al seu dipòsit en els següents casos: 
 

a. Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de 
vehicles o vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic.  

b. En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.  
c. Quan, procedint legalment a la immobilització del vehicle, no hi hagués un lloc 

adequat per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones.  
d. Quan, immobilitzat un vehicle, no cessin les causes que van motivar la 

immobilització.  
e. Quan el vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per les autoritats 

municipals com zones d’aparcament reservat per a l’ús de persones amb 
discapacitat sense col·locar el distintiu que ho autoritza.  
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f. Quan un vehicle romangui estacionat als carrils o parts de les vies reservats 
exclusivament per a la circulació o pel servei de determinats usuaris i a les 
zones reservades a la càrrega i descàrrega.  

g. Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal 
com d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho 
autoritza, o quan es superi el triple del temps abonat.  

 
Vehicles la situació dels quals causa perill, destorb o deteriorament del patrimoni 
públic. Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades previstes 
i està justificada la seva enretirada quan:  
 

a. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o 
l’estacionament.  

b. Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.  
c. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem d’un angle recte d’una 

cantonada i obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o 
perilloses.  

d. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants; en la zona de l’extrem de les 
illes destinat a un pas per a vianants i quan impedeixi els pas de disminuïts 
físics o en un rebaix de la vorera.  

e. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i 
senyalitzat, impedeixi o dificulti greument el pas d’entrada o de sortida d’un 
vehicle en el moment que ho vol fer. 

f. Quan tractant-se de vehicles no autoritzats reglamentàriament per fer transport 
de mercaderies, estiguin estacionats en una zona reservada per a càrrega i 
descàrrega durant les hores en què es pot utilitzar i quan tractant-se dels 
vehicles autoritzats, infringeixin les normes d’utilització d’aquestes zones.  

g. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i 
delimitada. 

h. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d’urgència o 
seguretat.  

i. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergència, degudament 
senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics. 

j. Quan estigui estacionat en una reserva per a minusvàlids.  
k. Quan estigui estacionat damunt d’una vorera, andana, passeig, rambla, voral, o 

dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües o en 
quadrícula, de color groc o blanc, tant si l’ocupació és parcial com total.  

l. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la via, 
encara que aquells siguin provisionals.  

m. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.  
n. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d’una via als conductors que hi accedeixin 

des d’una altra via.  
o. Quan obstrueixi totalment o parcialment l’entrada o sortida d’un immoble als 

seus habitants o als usuaris d’un aparcament autoritzat. 
p. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via qualificada com d’atenció 

preferent, o sota qualsevol altra denominació 
q. Quan estigui estacionat en plena calçada, entenent aquesta com a calçada útil. 
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r. Quan estigui estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, 
llevat d’estacionaments expressament autoritzats.  

s. Quan estiguin estacionats en un lloc que s’hagi d’ocupar per a una activitat 
degudament autoritzada i senyalitzada. 

t. Quan sigui necessari per a la neteja, reparació i treballs a la via pública, tots 
degudament autoritzats i senyalitzats. 

u. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu 
destorb a la circulació o al funcionament d’algun servei públic.  

 
CAPITOL IV. SUBJECTE PASSIU 

 
Article 4 
 
Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s’originin com a 
conseqüència de la retirada o enganxament del vehicle i la seva estada en el dipòsit 
de vehicles seran per compte del titular, de l’arrendatari o del conductor habitual, que 
haurà de pagar-les com a requisit previ a la devolució del vehicle.  
S’afegeix article de meritació en el capítol VI de normes de gestió i recaptació, 
quedant redactat com segueix: 
 
CAPITOL V. TARIFES 

 
Article 5 
 
Les tarifes que s' han d' aplicar són les següents: 

 

Tipus Preu 
retirada 

Dipòsits 
i custodia 

euros / dia 
Mínim 

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres 
rodes i altres vehicles de característiques 
anàlogues, remolcs 

 
50,00 

 
4,00 

 
28,00 

Automòbils de turismes, camions i similars 
fins a 3500 Kg PMA 120,00 6,00 51,50 

Mig enganxament   65,00 
Tota mena de vehicles amb PMA superior a 
3500 Kg. 249,00 7,50 99,50 

 
 
CAPITOL VI.  MERITACIÓ I NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 

 
Article 6 
 
El pagament de la taxa s' exigeix en el moment de la prestació del servei. L' import de 
la taxa es fa efectiu a l' oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant que 
dóna l' Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats 
s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden 
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a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l' Ajuntament. 
 
Article 7 
 
Aquesta taxa és independent i compatible amb les multes assenyalades per la 
legislació en matèria de Trànsit i Seguretat vial o qualsevol altra disposició vigent. 
La taxa per retirada de vehicles de la via pública i el seu trasllat al dipòsit municipal es 
reportarà a partir d'aquest acte de retirada del vehicle. 
La quota per mig enganxament s’aplicarà, si, iniciada la gestió del servei, el propietari 
del vehicle es personés per fer-se càrrec d'aquest, abonant en l'acte l'import de la 
quota. No es procedirà així, si s’hagués ja iniciat el trasllat del vehicle o, segons el 
parer dels agents, s'hagués produït interrupció de la circulació 
No obstant això, si els agents ja tinguessin enganxat o acoblat el vehicle a la grua i es 
presentarà el titular, propietari o conductor d'aquest, manifestant que no s'iniciï o 
prossegueixi el trasllat al dipòsit, cas d'haver-se iniciat, s'accedirà a l'interessat, previ 
pagament, en l'acte, de l'import total de la taxa, havent de ser retirat immediatament 
el vehicle pel seu conductor. 
La taxa per custòdia en el dipòsit municipal es reporta a partir del dia immediat 
següent al qual hagués tingut lloc el trasllat del vehicle. 
La devolució del vehicle no es podrà efectuar sense el pagament previ de la taxa 
corresponent. 
En cas d’emergència o necessitat, la Policia Local podrà retirar vehicles de la via 
pública, encara que no estiguin en situació d’infracció. Aquests trasllats no 
comportaran cap mena de despesa per al titular del vehicle.  
 
 
CAPITOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS 

 
Article 8 
 
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són 
responsables de la defraudació que es pugui produir en l' expedició de comprovats 
referits, amb la penalització conseqüent d' acord amb les disposicions legals vigents. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.6. 
 

12.6.- Taxa pel Servei per la distribució i pel subministrament d'aigua 
 
C.1 Taxa de subministrament 
 

C.1.1 Subministrament Empuriabrava 
 

 Euros 
QUOTA FIXA  
ut/mes  3,8724 
CONSUMS DOMÈSTICS  
1r Bloc (8 m3/abonat/mes ) 0,6463 
2n Bloc (de 8 a 16 m3/abonat/mes ) 0,8330 
3r Bloc (més de 16 m3/abonat/mes ) 1,0519 
US INDUSTRIAL  
M3/abonat/mes 0,9138 
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS  
€/abonat/mes 1,0327 
RAMAL  
10% consum d’aigua  
CONSUM PER FUITA  
m3 de fuita 0,8852 

 
C.1.2 Subministrament Nucli de Castelló d’Empúries i Castellonou: 
 
 Euros  
Quota fixa (ut/mes) 3,45 
CONSUMS  
1r. Bloc (8 m3/abonat/mes) 0,36 
2n. Bloc (de 8 a 16 m3/abonat/mes) 0,62 
3r. Bloc (més de 16 m3/abonat/mes) 0,95 

 
Seran d’aplicació els conceptes i imports que aprovin la Comissió de Preus de 
Catalunya. 

 
C.2 Serveis tarifats pel Nucli de Castelló d’ Empúries, Castellonou i 

Empuriabrava  
 
a) Instal·lació i drets d’alta comptadors definitius: 

 
Tipus Euros 
15 mm           Instal·lació i drets d’alta 331,73 
20 mm            Instal·lació i drets d’alta 355,83 
30 mm            Instal·lació i drets d’alta 607,30 
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40 mm            Instal·lació i drets d’alta 723,00 
b) Manteniment i conservació comptadors definitius: 
 

Tipus Euros 
15 mm        Manteniment comptador definitiu trimestral 3,39 
20 mm         Manteniment comptador definitiu trimestral 4,08 

 
c) Comptador en baixa de subministrament, d’ofici o a instància de part, previ 

precinte i represa de subministrament: 
 

Tancar el subministrament i precintar el comptador 62,10 
Desprecintar el comptador i represa del subministrament 62,10 

 
d) Instal·lació escomesa d’aigua: 
 

U. Escomesa DN 1"  sobre canonada de DN 0-110.   361,42 
U. Escomesa DN 1"  sobre canonada de DN superior a 110 i fins a 
160   363,45 
U. Escomesa DN 1"  sobre canonada de DN superior a 160   369,92 
U. Escomesa DN 1½"  sobre canonada de DN 0-110.   443,39 
U. Escomesa DN 1½"  sobre canonada de DN superior a 110 i fins a 
160 444,42 
U. Escomesa DN 1½"  sobre canonada de DN superior a 160 451,89 
U. Escomesa DN 2"  sobre canonada de DN 0-110.   531,77 
U. Escomesa DN 2"  sobre canonada de DN superior a 110 i fins a 
160 532,80 
U. Escomesa DN 2"  sobre canonada de DN superior a 160 540,27 
U. Escomesa DN 2½"  sobre canonada de DN 0-110.   542,45 
U. Escomesa DN 2½"  sobre canonada de DN superior a 110 i fins a 
160 618,96 

 
e) Altres conceptes relacionats: 

 
Canvi de nom per compra-venda 28,80 
Marc i tapa 30x45 43,78 
Cofre formigó  114,43 
Trasllat escomesa fins 32 mm (no inclou obra civil) 274,92 
Trasllat comptador 15-20 58,92 

 
f) Obra civil per escomesa d’aigua: 
 

Obra civil de 0 a 4 ml sense pavimentar  952,00 
Obra civil de 0 a 4 ml amb paviment de formigó 1.368,50 
Obra civil de 0 a 4 ml amb paviment d'asfalt 1.710,65 
Obra civil de 0 a 4 ml amb paviment de panot 1.725,50 
  



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
139 

 

ml. Obra civil de rasa excés de 0,4m x 0,8m, sense pavimentar   57,05 
ml. Obra civil de rasa excés de 0,4m x 0,8m, amb paviment de 
formigó 95,03 
ml. Obra civil de rasa excés de 0,4m x 0,8m, amb paviment 
d'asfalt 142,72 
ml. Obra civil de rasa excés de 0,4m x 0,8m, amb paviment de 
panot 152,16 

 
Els preus que no consten en aquesta ordenança seran segons pressupost de les 
empreses subministradores del servei. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.7. 
 

12.7. - Taxa pel Servei del Transport Urbà 
 

Les tarifes que s' han d' aplicar són les següents: 
 
Tipus Euros 
Bitllet senzill (tot tipus d’usuaris majors de 5 anys) 1,20 
P-10 (multiviatge) (tot tipus d’usuaris majors de 5 anys) 10,00 
 

Tipus de targetes: 

T+65  

Els jubilats majors de 65 anys i pensionistes per jubilació, menors de 65 anys, 
empadronats al municipi de Castelló d’Empúries podran gaudir de la tarifa reduïda del 
100% sobre la quota de bitllet senzill. 

T-Verda  

Les famílies nombroses o monoparentals, persones amb certificat de la discapacitat 
igual o superior al 33% i mobilitat reduïda, empadronades al municipi de Castelló 
d’Empúries podran gaudir de la tarifa reduïda del 50% sobre la quota de bitllet senzill.  

Targeta T-12: de 5 a 12 anys  
 
Els infants de 5 a 12 anys empadronats al municipi de Castelló d’Empúries podran 
gaudir de la tarifa reduïda del 60% sobre la quota de bitllet senzill. 
 
Targeta Jove: de 13 a 25  
 
Els joves 13 a 25 anys empadronats al municipi de Castelló d’Empúries podran gaudir 
de la tarifa reduïda del 60% sobre la quota de bitllet senzill. 
 
T-Trimestre Atur 

Persones aturades empadronades al municipi de Castelló d’Empúries, podran gaudir 
de la tarifa reduïda del 100% sobre la quota de bitllet senzill, sempre que compleixin 
amb els dos requisits següents:  

- Percebre un subsidi per desocupació d'un import inferior al salari mínim 
interprofessional (SMI).  

- Rebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap, però estar inscrit/a 
com a demandant d'ocupació i trobar-se en un procés de recerca de feina tutoritzat 
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pel Servei d'Ocupació de Catalunya que requereixi utilitzar algun sistema de transport 
de manera freqüent. 

Persones en risc d’exclusió social  

Les persones amb dificultats econòmiques, empadronades al municipi de Castelló 
d’Empúries, previ informe dels serveis socials podran gaudir de la tarifa reduïda de 
fins el 100% sobre la quota de bitllet senzill. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.8. 
 

12.8. - Taxa pel Servei per Espectacles o Transports 
 
CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
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 text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004  de 5 de 
març, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis especials per espectacles o 
transports, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen 
al que disposa l' article 57 de l' esmentat text refós. 

 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, 

de competència municipal, a instància de part: 
 

a)  Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de 
vehicles i qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles 
i esbargiments públics que per llur naturalesa, per la generació de públic que 
provoquin o per les necessitats d' ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles 
així ho exigeixin. 

 
b)  Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans 

transports i de caravanes a través del nucli urbà. 
 
c)  Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d' autorització per a 

la realització de transport escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d' obtenir 
les màximes condicions de seguretat. 

 
d)  Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats 

que exigeixin llur prestació. 
 
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis 

esmentats quan el particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, 
encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa. 

 
CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3 
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Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l' article l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que siguin: 

 
a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s' escau, dels espectacles i esbargiments 

que motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que 
s'assenyalen en l'article anterior. 

 
b) Titulars de l' empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan 

subjectes a una activitat empresarial, els seus propietaris. 
 
c) Peticions dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara 

que no els sol·licitin. 
 

CAPITOL IV. RESPONSABLES 
 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei 58/03 de 17 
de desembre, General Tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en 
els supòsits i amb l' abast que assenyala l' article 43 de la Llei 58/03, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 

CAPITOL V. TARIFES 
 
Article 5 
 
1. La quota tributària es determinarà: a) quan es tracti dels serveis que assenyalen 

els apartats a), b), i d) de l' article 2n. 1 en funció del nombre d'efectius, tant 
personals com materials, que s' utilitzin en la prestació del servei, i el temps 
invertir; i b) per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de 
l'autorització per realitzar el transport escolar. 

 
2. S' aplicarà la tarifa següent: 

 
Epígraf primer.- Serveis especials 

 

Tipus Euros / hora  
o fracció  

Per cada policia municipal,  funcionari o treballador 21,90 
Per cada vehicle municipal  58,80 
Per cada motocicleta  58,80 
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Epígraf segon.- Autorització de transport escolar 
 
Tipus Euros 
Per cada vehicle i any 105,80 

 
    
3. En l' aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents: 

 
1. Les quotes s' incrementaran en un 50% quan els serveis s' efectuïn entre les 20 

i les 24 hores del dia, i en un 100% si es realitzen de les 0 hores a les 8 del 
matí. 

 
2. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment 

inicial el de la sortida dels efectius del seus aquarteraments respectius i com a 
final el de la seva entrada desprès d' haver acabat el servei. 

 
CAPITOL VI. EXEMPCIONS 

 
Article 6 
 
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats 
per l'Estat, la Comunitat autònoma i la província. 
 
CAPITOL VII. ACREDITAMENT 

 
Article 7 
 
1. La taxa s' acredita i neix l' obligació de contribuir quan es tracti dels serveis 

assenyalats en l' article 2n. 1.a), b) i d), quan s' iniciï la seva prestació, i a aquests 
efectes s' entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud. 
 

2. En el supòsit de la concessió d' autorització per realitzar el transport escolar, la 
taxa s'acreditarà quan s' atorgui aquesta autorització. 
 

3. En el supòsit a què es refereix l' article 2n. 2, l' acreditament de la taxa tindrà lloc 
quan s'iniciï la prestació efectiva del servei. 

 
 
CAPITOL VIII. DECLARACIÓ I INGRÉS 

 
Article 8 
 
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la 

prestació de serveis regulats en aquesta ordenança, presentaran l'escrit 
corresponent de sol·licitud en aquest Ajuntament. 

 
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i 
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autònoma. Aquesta liquidació es notificarà per a ingrés directe una vegada s'hagi 
fet el servei o s' hagi concedit l' autorització, i el seu pagament s' efectuarà en els 
terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 

 
CAPITOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 9 
 
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 el títol IV capitol I “principis 
de la postestat sancionadora en matèria tributària” de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 13 
 

13. - TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
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 text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s' atenen al que disposa l' article 57 de l' 
esmentat text refós. 

 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
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. 
 
CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l' autorització o de 
la realització del servei i, si s' escau, els titulars de l' autorització concedida. 
 
CAPITOL IV. RESPONSABLES 
 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article l’article 42 de la Llei 58/03, 
de 17 de desembre, General Tributària. 
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l' abast que assenyala l' article 43 de la Llei 58/03 de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 
CAPITOL V. EXEMPCIONS SUBJECTIVES 

 
Article 5 
 
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. 
 
CAPITOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 6 
 
La quota tributària es determinarà per l' aplicació de la tarifa següent: 

 
Tipus Euros 
Assignació de criptes, cadascuna 3.520,70 
Assignació de nínxols:  

a) Nous, cadascun 1.159,95 
b) Rehabilitats, cadascun 597,60 

Adquisició de Columbaris 490,65 
Traspàs o cessió de nínxols, cadascun 37,60 
Assignació de terrenys per a construcció funeràries, m2 o fracció 361,75 
Llicències de construcció de sepultures, s/pressupost 0,80 
Col·locació de làpides i altres ornaments 14,10 
Expedició i registre de nínxols, altres elements ... 14,10 
Inhumacions i exhumacions 39,50 
Conservació, manteniment i neteja de sepultures:  

a) Nínxols, per unitat 14,10 
b) Criptes, per unitat 24,60 
c) Panteons, per unitat 116,90 
d) Sepultura a terra, per unitat  48,10 
e)Columbaris 14,10 
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CAPITOL VII. ACREDITAMENT 
  
Article 7 
 
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 es sol·liciten. 
 
CAPITOL VIII. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS 

 
Article 8 
 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 

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 de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una 
vegada s' hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques 
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de 
Recaptació. 
 
 

CAPITOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 9 
 
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 el títol IV capitol I “principis 
de la postestat sancionadora en matèria tributària” de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 14 
 

14. - TAXA DE CLAVEGUERAM 
 
 
CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA 

 
Article 1 
 
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 articles 15 al 19 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l' article 57 de 
l'esmentat text refòs. 
 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
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. 
 

CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU 
 

Article 3 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l' article 35.4 de la Llei General Tributària, que 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'aquests 
serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o 
arrendataris, fins i tot en precari. 
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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 
s'escau, les quotes que s' han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 
 

 
CAPITOL IV. RESPONSABLES 

 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereix l’ articles 42 de la Llei 58/03, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l' abast que assenyala l' article 43 de la Llei 58/03 de 17 de desembre, 
General Tributària 

 
CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 
Article 5 
 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de la 

connexió a la xarxa de clavegueres, s’exigirà una sola vegada i consistirà en la 
quantitat fixa de 74,16 €, que s’ingressarà en un dipòsit previ en el moment de la 
sol·licitud.  

 
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 

depuració, serà la següent:  
 

Tipus Euros/any 

a) Habitatges  
Empuriabrava 70,80 
Castelló d’Empúries 50,25 

b) Hostaleria i similars per habitació  
Empuriabrava 21,75 
Castelló d’Empúries 15,35 

c) Comerços   
Empuriabrava 86,90 
Castelló d’ Empúries 61,95 

d) Càmpings, per cada parcel·la 21,60 
e) Punt d’abocament en zona de sistema portuari 11.358,45 
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3. Realització de l’escomesa de sanejament: 
 

Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 250 mm i fins a 4 
ml i 2 m de profunditat sense pavimentar 1.001,20 

Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 250 mm i fins a 4 
ml i 2 m de profunditat en paviment de formigó 1.417,70 

Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 250 mm i fins a 4 
ml i 2 m de profunditat en paviment d'asfalt 1.754,20 

Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 250 mm i fins a 4 
ml i 2 m de profunditat en paviment de panot 1.759,85 

  
Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa fins a DN 250 fins a 
2 m de profunditat sense pavimentar 114,54 

Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa fins a DN 250 fins a 
2 m de profunditat en paviment de formigó 147,26 

Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa fins a DN 250 fins a 
2 m de profunditat en paviment d'asfalt 176,75 

Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa fins a DN 250 fins a 
2 m de profunditat en paviment de panot 183,26 

  
Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 300 a DN 400 mm 
i fins a 4 ml i 2 m de profunditat sense pavimentar 1.046,00 

Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 300 a DN 400 mm 
i fins a 4 ml i 2 m de profunditat en paviment de formigó 1.462,50 

Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 300 a DN 400 mm 
i fins a 4 ml i 2 m de profunditat en paviment d'asfalt 1.803,50 

Construcció d'escomesa de sanejament fins a DN 300 a DN 400 mm 
i fins a 4 ml i 2 m de profunditat en paviment de panot 1.811,65 

  
Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa de DN 300 a DN 400 
mm fins a 2 m de profunditat sense pavimentar 124,36 

Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa de DN 300 a DN 400 
mm fins a 2 m de profunditat en paviment de formigó 161,66 

Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa de DN 300 a DN 400 
mm fins a 2 m de profunditat en paviment d'asfalt 193,08 

Ml Construcció per cada ml d'excés d'escomesa de DN 300 a DN 400 
mm fins a 2 m de profunditat en paviment de panot 211,08 

  
U. Construcció de pou de registre de 1m x 1m i fins a 2 m de 
fondària 1.487,50 

 
Bonificacions: S’aplicaran les mateixes bonificacions establertes en el rebut de Taxes 
i arbitris municipals. 

 
CAPITOL VI. ACREDITAMENT 

 
Article 6 
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1. La taxa s' acredita i neix l' obligació de contribuir quan s' iniciï 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 formulava 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. 

 
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. 
 

CAPITOL VII. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 

Article 7 
 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i 

de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la 
data en què es produeixi la variació 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 desprès que hagi finalitzat el termini de presentació 
d'aquestes declaracions d' alta i de baixa.  

 
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió en el cens es farà 
d'ofici. 

 
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos 

períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum 
d'aigua. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 15 

 
15. - TAXA PER RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES I DEIXALLES 

 
CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
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 text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004  de 5 de 
març, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries i deixalles, que 
es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s' atenen al que disposa 
l'article 57 de l' esmentat text refòs. 

 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
1. La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d' escombraries 

i residus sòlids urbans d'habitatges. Pel que fa als allotjaments i locals o establiments 
on s' hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de 
serveis, el servei serà facultatiu. 

 
2. La gestió dels residus aportats a les deixalleries municipals d’ acord amb l’establert 

en el Reglament de les deixalleries municipals de Castelló d’Empúries aprovat pel 
Ple en data 7 de setembre de 2013 

 
A aquest efecte, es consideren residus municipals els residus generats als domicilis 
particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i també els que no tenen la 
consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició, es poden 
assimilar als que es produeixen en els esmentats llocs o activitats. Tenen també la 
consideració de residus municipals, els residus procedents de la neteja de vies 
públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els 
mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents 
d’obres menors i reparació domiciliària. 

 
Segons allò establert a la legislació sectorial vigent i a l’ordenança reguladora de les 
bones pràctiques vinculades a la gestió dels residus municipals (BOP. 245, de 28 de 
desembre de 2006), els residus municipals es classifiquen en les següents tipologies: 

 
a. Residus municipals ordinaris: matèria orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i 

fracció resta. 
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b. Residus municipals voluminosos: mobles i andròmines, embalatges de grans 

dimensions o electrodomèstics sense CFC’s, entre d’altres. 
 
c. Residus municipals especials: pintures, dissolvents, vernissos, coles, olis de 

cuinar, piles, bateries de cotxe, medicaments, fluorescents i llums de vapor de 
mercuri, aerosols, productes fitosanitaris, electrodomèstics amb CFC’s ..., així 
com qualsevol altre residu qualificat com d’especial segons el Catàleg de Residus 
de Catalunya. 

 
d. Residus sanitaris (grups I i II): residus sanitaris assimilables a municipals, 

generats en els centres assistencials, però que no tenen res a veure amb 
l’activitat sanitària, així com els residus sanitaris no específics, generats com a 
conseqüència de l’activitat sanitària i que no representen més risc per a la 
salut i el medi ambient que els residus sòlids urbans. 

 
e. Residus singulars: restes de poda i jardineria, roba i sabates, fustes i ferralles, 

vidre pla, runes i restes d’obres, pneumàtics i altres. 
 

No està subjecte a la taxa de prestació, la recollida o recepció dels residus no qualificats 
de municipals. 

 
CAPITOL III. SUBJECTES PASSIUS 

 
Article 3 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l' article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, 
carrers, vies públiques i ports esportius en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de 
propietari o d'usufructuari, d' habitant, d' arrendatari o, fins i tot, de precari. 

 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de contribuent el propietari dels 

habitatges, locals o amarratges el qual podrà repercutir, si s' escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 
3. En les taxes d’ activitats seran subjectes passius les persones físiques o jurídiques i 

les entitats a què es refereix l' article 35.4 de la Llei General Tributària, donats d’alta 
a l’ Impost d’ Activitats Econòmiques. 

 
4. Es consideraran subjectes passius de la deixalleria, els usuaris definits en el 

Reglament de les deixalleries municipals de Castelló d’Empúries. 
 

CAPITOL IV. RESPONSABLES 
 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
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persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General 
Tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l' abast que assenyala l' article 43 de la Llei General Tributària. 

 
CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 
Article 5 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local que es 

determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria o del 
lloc on estiguin situats. 
 

La tarifa aplicable serà la següent: 
 

A. Quotes per la Recollida d’escombraries i deixalles: 
 

DESCRIPCIÓ QUOTA 
 

A) DOMICILIÀRIES:  
Escombraries habitatges de residents empadronats (*) 91,70 
Escombraries habitatges de residents no empadronats (*) 120,44 
DEIXALLES 
Eliminació de poda i us de les deixalleries 

 

Apartaments, activitats i altres procedències (*) 29,43 
Habitatges i neteges de jardins, patis, paraments, estris i 
solars sense edificar (*) 

72,23 

Neteja de jardins i patis d’ apartaments i garatges 36,71 
Habitatges sense jardí o pati (la parcel·la     coincideix al 
100% amb la construcció)     

36,71 

Habitatges disseminats per ús de deixalleries 29,43 

B) COMERCIALS: 
PREU 

METRE/ 
UNITAT 

QUOTA 
MÍNIMA 

Deixalles Hotel i Hospe. Hotels apartaments fins a 50 
hab/apt  69,45 

Deixalles Hotel i Hospe. Hotels apartaments a partir de 51 
hab/apt       138,90 
Escombraries:   
Activitat de distribució d’aigua (1530-1614)  3.610,65 
Indústries de formigó (2431-2433) ( 2441) 0,95 376,60 
Petites indústries de fabricació (341-3992) 0,90 289,70 
Indústries d’alimentació (4111-4292) 1,35 354,10 
Indústries manufacturades (4311-4959) 2,45 354,10 
Construccions , obres i instal·lacions (5011-5080) 1,05 216,45 
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DESCRIPCIÓ QUOTA 
 

Comerç al major (6110-6199) 1,15 396,35 
Recuperació de productes 6210-6220) 1,15 396,35 
Intermediaris de comerç (6310-6310) 1,15 274,80 
Botigues d’alimentació i altres (6410-6450) 3,60 251,70 
Supermercats i Hipermercats (6471 - 6474) i (6611 – 6612) 4,50 396,35 
Botigues no alimentació (6511 - 6599) (7611) ( 6461- 6464) 3,10 205,65 
Cooperatives (6613 - 6622) 2,55 274,80 
Venda ambulant d’aliments (6631 - 6631)  274,80 
Venda ambulant no alimentació (6632 - 6639)  274,80 
Restaurants (6711 -  6715) 3,30 366,55 
Cafeteries  (6721 - 6723) 3,30 289,70 
Pubs (6731 - 6731) 6,10 381,45 
Bars (6732 - 6732) 3,30 289,70 
Bar-cinema, complement. (6745 - 6747) 3,30 289,70 
Bar ambulant (6750 – 6750) 3,30 289,70 
Xocolateria- Gelateries (6760 - 6761)  3,30 289,70 
Altres ambulants (6771 - 6779) 3,30 289,70 
Hotels (6810 – 6830) per habitació  18,95  
Hospe. Hotels apartaments  (6840 – 6860) per habitació 43,45  
Càmpings (6871 – 6874) per núm. de places/parcel·les  43,45  
Tallers de reparació (6911 - 6990) 2,55 289,70 
Empreses de transport (7110 - 7424) 2,25 204,15 
Renta i Greixat de vehicles  (7515 - 7515) 2,25 289,70 
Grues fixes (7516 - 7526) 2,30 289,70 
Explotació ports i canals (7527 - 7527) per amarratge 43,45 2.926,05 
Dipòsit vehicles i caravanes (7511 - 7513) 0,04 49,00 
Dipòsit d’ Embarcacions (7541), (7542) i (7549) 0,20 245,10 
Agencies de viatges (7550 - 7610) 0,65 87,65 
Bancs i Caixes (8110 - 8120) 2,45 624,10 
Oficines de canvi (8194 - 8194) ( 8196) 2,25 87,55 
Oficina immobiliàries i lloguers i locals professionals (8210 - 
8620) i secció 2ª (011 – 899) 1,20 100,00 

Serveis agrícoles (9110 - 9111) 1,10 87,55 
Neteja viària (9211 - 9219) 2,25 87,55 
Serveis de neteja (9220 - 9222) 2,25 87,55 
Ensenyament, esports, salut i espectacles a l’aire lliure  
(9311 -9652) i (9671 – 9683) 2,25 87,55 

Sales de festa - Discoteques (9691 - 9691) 3,30 289,70 
Saló Recreatiu (9692 -9696) 3,30 289,70 
Bugaderies (9711  - 9713) 2,25 289,70 
Perruqueries -Saló bellesa (9721 - 9722) 2,25 87,55 
Serveis fotogràfics (9731 - 9731) 2,25 87,55 
Ensinistrament d’animals (9794 - 9799) ( 9662) 2,25 87,55 
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DESCRIPCIÓ QUOTA 
 

Consultes i clíniques veterinàries ( 9451) 2,25 87,55 
Parc d’atraccions (9813 - 9813) ( 9811)  2,25 289,70 
Altres (9990 – 9990) (9991)  0,65 289,70 
Ramaderia independent (011 - 033) 1,15 87,55 
Activitat declarada a l’ Impost d’activitats econòmiques com 
a local afecte 0,15 50,00 

Magatzem vinculat a l’activitat declarada a l’ Impost d’ 
Activitats Econòmiques  0,15 50,00 

 
 

B. Quotes per l’ús de les deixalleries municipals: 
 

Fracció de residu Usuaris domèstics Activitats 
Voluminosos (mobles, trastos 
vells, fustes, andròmines diverses) 

Gratuït fins a 0,5 Tn/any.  
A partir de 0,5 Tn, 120€/Tn 

120 €/Tn 

Matalassos 
Gratuït fins a 2 u/any.  
A partir de la 3a, 20€/unitat 

20 €/unitat 

Restes de poda - - 

Vidre - - 
Terres i runes procedents d’obres 
menors. Sorres i fins provinents 
de la neteja de pous de bombeig. 

Gratuït fins a 0,5 Tn/any.  
A partir de 0,5 Tn, 70 €/Tn 

70 €/Tn 

Envasos lleugers - - 

Paper i cartró - - 

Neveres i aparells amb CFC - - 

Olis vegetals - - 

Olis minerals -  2 €/kg 

Ferralla electrònica - - 

Ferralla - - 

Pneumàtics Gratuït fins a 5 unitats/any. 
A partir de la 6a, 5 €/unitat 

5 €/unitat 

Tèxtil - - 

Vidre pla - 60 €/Tn 

Plàstic film - - 

Residus especials Gratuït fins a 20 kg/any.  
A partir de 20 kg, 1 €/kg 

1 €/kg 

 
 

2. Els habitatges o locals ubicats en parcel·les amb façana a canal i amarrada 
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d'embarcacions tindran un coeficient d'1,24 sobre la tarifa anterior. 
 
3. (*) A efectes de les taxes s’aplicaran els següents criteris: 
 
 Es considera apartament, les construccions que estiguin declarades en règim de 

propietat horitzontal, és a dir, diferents pisos o locals d'un edifici, o les parts 
d'aquests susceptibles d'aprofitament independent.  

 
 Es considera habitatge, aquella construcció que està destinada a una sola 

vivenda i a una única família, en oposició als edificis de múltiples apartaments, 
disposi de pati o no.  

 
En tot cas, independentment del règim de propietat que estigui constituït en 
l'immoble i prèvia comprovació efectuada pels serveis d’inspecció tributària, els 
tributs s'aplicaran d'acord amb el seu destí real i els següents paràmetres: 

 
1. Es considerarà inclòs en el tipus Apartament: Segons les característiques 

generalment vinculades al tipus de construcció, apartament, residencia, 
pis, domicili, estància, etc.  

 
2. Es considerarà inclòs en el tipus Habitatge: Segons les característiques 

generalment vinculades al tipus de construcció, els habitatges individuals, 
cases, xalets, etc.  

 
4. Les deixalles que provenen de palmeres infectades per l’ escarabat morrut 

queden excloses de les deixalles de jardineria. 
5. El locals industrials, comercials o professionals tributaran d’acord amb els metres 

declarats en l’alta a l’Agència Tributària.  

Quan un mateix immoble pugui tributar per taxes d’habitatge i taxes industrials 
caldrà diferenciar: 

Si és tracta del mateix obligat tributari, la quota a satisfer serà la més alta, llevat 
dels casos on la part de l’immoble on es desenvolupi l’activitat estigui clarament 
diferenciada quedant de manifest que es tracta d’una unitat separada de la 
vivenda. 

Si es tracta de subjectes passius diferents tributarà pels dos conceptes. 

6. Els titulars dels locals industrials amb superfície destinada a hivernacle que figurin 
donats d' alta en l' IAE per a aquesta última activitat tributaran per la quota fixada 
per les naus industrials i per la fixada per als locals hivernacle. La superfície a 
computar per al càlcul de la primera quota no inclourà la superfície dedicada a 
hivernacle. 

 
7. En aquells supòsits que un local comercial o industrial existent, a efectes de 

l’impost d’activitats econòmiques, tributi per més d’un epígraf d’activitat, 



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
159 

 

l’activitat computable a efectes de la quota mínima de la taxa serà l’epígraf de 
l’activitat principal. 

 S’entendrà per activitat principal, l’activitat  que disposi de més metres de 
superfície, computables als efectes de l’ Impost sobre Activitats Econòmiques. La 
resta d’activitats contribuiran per l’element superfície. 

 
8. Les activitats econòmiques que tenen, a efectes de l’ impost d’ Activitats 

Econòmiques, superfícies destinades íntegrament a exposició superiors a 500 
m², només computaran a efectes de la taxa d’ escombraries pels 500 primers m² 
d’exposició, quedant exemptes les superfícies destinades a exposició que superin 
aquesta superfície. No s’inclouran en aquesta exempció la resta de superfícies 
destinades a altres usos o activitats.   
S’exceptua expressament d’aquest supòsit, aquelles superfícies que es dediquen 
a la venda de productes d’ alimentació, així com de mitjans de transport i 
locomoció, que computaran només pels 1000 primers m².   
 

9. Les taxes de padró d’escombraries i deixalles comercials i industrials corresponen 
a un any sencer i no són prorratejables si no es presenta document de baixa 
d’IAE i la comuniciació del tancament i la baixa definitiva de l’activitat a 
l’Ajuntament.  

Les taxes del padró no són prorretejables per a les activitats de temporada.  

10. Els subjectes passius donats d’ alta d’ IAE que en realitat no exerceixin l’activitat, 
caldrà que aportin el model de liquidacions tributàries corresponents als últims 
quatre trimestres que acreditin la no realització de l’ activitat. 

 
11. Aquells usuaris, titulars d’activitats econòmiques adscrites al sistema públic 

municipal, però que gestionin les fraccions de paper i cartró, envasos i/o vidre 
mitjançant altres circuits autoritzats, podran compensar de la taxa 
d’escombraries municipal, els imports que justifiquin degudament amb factura 
detallada del gestor de residus corresponent, fins a un màxim i segons tipologia 
de fracció de residu: 

 
a. Paper i cartró, amb un màxim d’un 5% de la taxa 
b. Envasos, amb un màxim d’un 10% de la taxa 
c. Vidre, amb un màxim d’un 2,5% de la taxa 
 

12. Les activitats que no s’acullin al sistema públic municipal podran restar exemptes 
de pagar la taxa d’escombraries quan ho sol·licitin al departament de medi 
ambient de l’Ajutament i aquest ho informi favorablament 

13. El preu de les bosses d’escombraries pels usuaris dels mercats és de 
0,50€/unitat. 
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CAPITOL VI. ACREDITAMENT 
 

Article 6 
 
1. La taxa s' acredita i neix l' obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 

realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d' escombraries domiciliàries en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes 
a la taxa estigui establert i en funcionament. 

 

2. Quan la naturalesa material de la taxa n' exigeixi la meritació periòdica, i així ho 
determini l' ordenança fiscal corresponent, la meritació ha de tenir lloc l' 1 de 
gener de cada any i el període impositiu ha de comprendre l' any natural, llevat 
dels casos d' inici o cessació de l' ús del servei o activitat, cas en què el període 
impositiu s'ha d' ajustar a aquesta circumstància amb el prorrateig consegüent de 
la quota, per trimestres naturals. 

 
CAPITOL VII. DECLARACIÓ I INGRÉS 

 
Article 7 
 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada 

la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i 
presentaran, a aquest efecte, la declaració d' alta corresponent i ingrés seran, 
simultàniament, la quota del primer trimestre. 

 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 

dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, 
que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què 
s'hagi realitzat la declaració. 

 
3. El cobrament de les quotes es fixarà per acord de la Junta de Govern Local. 

 
CAPITOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS 

 
Article 8 
 
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 al títol IV capitol I “principis 
de la postestat sancionadora en matèria tributària” de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 
CAPITOL IX. BONIFICACIONS 

 
Article 9 
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1. Es practicarà una bonificació corresponent al 50% de l' import del rebut de Taxes i 
arbitris municipals als jubilats, vidus i minusvàlids titulars reals de la taxa que 
compleixin els següents requisits: 
 

1. Estar empadronats al municipi amb un mínim d’un any d’antiguitat en el 
moment de meritament de la taxa, és a dir, el dia 1 de gener de l’exercici pel 
que es sol·liciti la bonificació de la taxa. 

2. Acreditar un nivell de renda inferior al 2,5 del salari mínim interprofessional 
brut aportant els documents justificants corresponents (declaració de la 
renda, certificat de la pensió i d’altres documents justificatius dels ingressos 
obtinguts durant l’exercici anterior). 

  Tractant-se de persones estrangeres, serà condició indispensable per a 
gaudir de la bonificació que consti com a empadronat i que aporti un 
certificat d’ingressos emès per l’òrgan competent o equivalent del ministeri 
d’Hisenda de l’Estat del seu país d’origen i si s’escau, la declaració de la 
renda o del patrimoni i el certificat dels ingressos obtinguts a Espanya. 

3. Aquesta bonificació només s’aplicarà en la taxa de l’habitatge pel que 
s’acrediti estar empadronat. 

4. Es consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100 amb l’aportació de la 
documentació corresponent justificativa. 

 
2. Es practicarà una bonificació corresponent al 50% de l'import del rebut de Taxes i 

arbitris municipals a les persones titulars reals de la taxa i en situació d’atur que 
reuneixin els següents requisits: 
 

1. Aturats de llarga durada i que els ingressos familiars totals no superin el 
salari mínim interprofessional brut, acreditant-se amb certificat de vida 
laboral i la quantia de la prestació. Aquest termini es computarà des de l’ inici 
de l’exercici anterior per al que es sol·licita la bonificació fins a la data de 
finalització del període de voluntària.  

2. Estar empadronats al municipi amb un mínim d’ un any d’antiguitat en el 
moment de meritament de la taxa, per l’ exercici per la qual es sol·liciti la 
bonificació de la taxa. 

3. Aquesta bonificació només s’aplicarà per a la taxa de l’ habitatge en el que 
s’acrediti estar empadronat. 

 
3. Es practicarà una bonificació corresponent al 75% de la quota a les vídues i vidus que 

compleixin els següents requisits: 
 

1. Estar empadronats al municipi amb un mínim d’ un any d’antiguitat en el 
moment de meritament de la taxa, és a dir, el dia 1 de gener de l’exercici per 
el que es sol·liciti la bonificació de la taxa. 

2. Acreditar com a únic mitjà de subsistència la pensió de viduïtat, sent el nivell 
de renda inferior al 2,5 del salari mínim interprofessional brut i aportant els 
documents acreditatius corresponents (Certificat de la pensió de viduïtat on 
s’especifiqui com a única pensió rebuda i la declaració de la renda). 

 Tractant-se de persones estrangeres serà condició indispensable per a gaudir 
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de la bonificació que consti com a empadronat i que aporti la documentació 
corresponent del país d’origen on s’acrediti que la pensió de viduïtat és 
l’única pensió rebuda, un certificat d’ ingressos emès per l’ òrgan competent 
o equivalent del ministeri d’ Hisenda de l’ Estat del seu país d’ origen i si 
s’escau, la declaració de la renda o del patrimoni i el certificat de tots els 
ingressos obtinguts a Espanya. 
Aquesta bonificació només s’aplicarà en la taxa de l’ habitatge pel que 
s’acrediti estar empadronat. 

 
4. Gaudiran d’una bonificació del 20% per a l’exercici vigent de la quota establerta a 

l’article 6è i sobre el concepte escombraries i deixalles, els habitatges dels subjectes 
passius que acreditin un ús regular durant tot l’any de qualsevol de les dues 
deixalleries municipals i amb un mínim de 12 entrades l’any. Només es concedirà una 
bonificació per unitat familiar i habitatge de residència habitual*. 
 

*Si l’habitatge de residència habitual és de lloguer, la sol.licitud l’haurà de 
presentar el propietari de la finca atès que és l’obligat tributari i haurà de 
justificar  que a la finca hi viu un llogater que hi està empadronat (prova de 
la residencia habitual) i que ell com a propietari substitut de llogater i atès 
que li ha  repercutit la quota, té dret a rebre la devolució de l’import de la  
bonificació comprometent-se a retornar l’import de la devolució íntegrament 
al  llogater . (art.23.2 LHL substitut del contribuent) 

 
5. Gaudiran d’una bonificació del 20% sobre el concepte d’ escombraries els habitatges 

dels subjectes passius que disposin d’un compostador pel tractament de la fracció 
orgànica domiciliària. Per tal d’obtenir la bonificació corresponent, caldrà prèvia 
comprovació del seu ús regular i continuat mitjançant inspecció dels serveis tècnics 
municipals. Una vegada emès l’informe favorable d’aquests serveis tècnics, la 
bonificació serà efectiva pel rebut de l’any en curs. 

 
Aquestes bonificacions seran aplicables exclusivament a deutes en període de 
voluntària de cobrament. L’expedient es tramitarà d’ofici. 
 

6. Es practicarà una bonificació corresponent al 20% de l’import del rebut de Taxes i 
arbitris municipals de la residència habitual a persones titulars reals de la taxa que 
acreditin, per unitat familiar, un nivell de renda inferior a 1,5 vegades el salari mínim 
interprofessional. 

 
Les condicions per a la bonificació són les següents:  
 
TEMPS:  
 
A partir de l’últim dia de pagament de període voluntari i previ acreditament del 
pagament de la taxa mitjançant rebut. D’aplicació només per a l’exercici vigent (una 
sola vegada any). 
 
PROCEDIMENT I REQUISITS:  
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A les deixalleries s’expediran tiquets acreditatius del servei prestat. Els tiquets més el 
rebut acreditatiu del pagament de la taxa seran presentats a les oficines municipals. 
Aquest sistema podrà ser substituït per un control telemàtic de les entrades a les 
deixalleries i la bonificació podrà ser feta d’ofici. En el supòsit que el rebut estigui a 
nom del titular de l’immoble, es requerirà la presentació del contracte de lloguer. 
 
7. Es practicarà una bonificació del 100% a les Associacions i entitats sense ànim de 

lucre, fundacions i altres ens jurídics domiciliats al municipi, que tinguin la seva 
activitat a Castelló d’ Empúries, que treballin preferentment en algun dels àmbits 
següents: integració social i/o ocupacional, vellesa, discapacitats i col·lectius més 
desfavorits, prèvia sol·licitud de l’entitat interessada. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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Ordenances Fiscals 
Reguladores de Taxes 

Utilització privativa o Aprofitament especial del domini públic 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 16 
 

16. - ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

 
 

CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1. - Fonament 
 
L’establiment i la fixació de taxes es regula per la Llei 25/98 que modifica el règim 
legal de les taxes estatals i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò 
que no preveuen els textos anterior, són d’aplicació les previsions d’aquesta 
ordenança. 
 
Article 2. - Naturalesa 
 
Tenen consideració de taxes per utilització privativa o per l’aprofitament especial del 
domini públic local les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la utilització 
privativa o per l’aprofitament del domini públic local. 

 
CAPITOL II. SUBJECTES PASSIUS 

 
Article 3.- Obligats al pagament 

 
Estan solidàriament obligats al pagament: 

 
a)  El qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l' aprofitament especial sempre 

que no s' esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf 2 de l'article 8. 
b)  Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici 

particular pels quals cal satisfer les taxes, encara que no hagin demanat la 
corresponent concessió, llicència, autorització o prestació. 

 
Article 4 
 
No estan obligades al pagament de taxes les administracions públiques per als 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana. 
 
Article 5 
 
El pagament de taxes per serveis o aprofitaments efectuats i 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 6.- Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini 
públic 
 
Quan la utilització privativa o l' aprofitament especial provoquin la destrucció o 
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa, 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 totalment o parcialment les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 

 
CAPITOL III. FET IMPOSABLE 

 
Article 7.- Naixement de l' obligació 
 
L' obligació de pagar la taxa neix en el moment que es concedeix la utilització 
privativa o l'aprofitament especial. 
 
També neix l' obligació en el moment d' efectuar un aprofitament especial, encara que 
no hagi estat autoritzat. 
 
CAPITOL IV. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 
Article 8. - Liquidació 
 
L' Ajuntament podrà exigir les taxes en règim d’autoliquidació. 
 
Quan per  causes que no són imputables al pagament obligat de la taxa, el dret a la 
utilització del domini públic no es practiqui, es procedirà a sol·licitud de l’interessat a 
la devolució d’ingressos. 
 
Article 9. - Pagament 
 
Per al pagament de la taxa, l' Ajuntament pot establir períodes de venciment, 
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
 
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. 
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CAPITOL V. CONCESSIÓ, AUTORITZACIÓ I GESTIÓ 
 
Article 10.- Concessió o autorització d' aprofitaments especials 

 
1. Quan es tracti de l 'ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús 

privatiu el que està constituït per l' ocupació directa o immediata d' una porció de 
domini públic, de manera que se’n limiti o se n' exclogui la utilització per part dels 
altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporti la transformació o 
la modificació del domini públic,  la taxa ha d'ésser objecte de concessió. Les 
concessions s' adjudiquen partint del preu de tarifa, mitjançant un concurs segons 
la normativa del Reglament del patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del 
Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d octubre,  i la reguladora de 
la contractació dels ens locals. En caràcter supletori hi és d' aplicació el 
"Reglamento de Bienes de las Entidades Locales", aprovat per RD 1372/1986, de 
12 de juny. L'atorgament de les concessions correspon al Ple, i hi és preceptiu i 
indispensable el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació quan s'atorgui per més de cinc anys i quan la quantitat dels béns de 
domini públic siguin superiors al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost 
municipal. 

 
2. Quan es tracti de l' ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o 

amb una durada inferior a un any, en el cas que els sol·licitants siguin més d’un, 
l'atorgament de la corresponent llicència correspon a l' Alcalde. Per al seu 
atorgament es parteix del preu de tarifa i cal seguir procediments que, sense 
perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis d' objectivitat, publicitat, i 
concurrència, com poden ser el concurs normal, el concursat, la subhasta 
mitjançant puges a la dita, etc. 

 
3. En els altres casos, correspon a l' Alcalde l' atorgament de llicències d'ús o 

aprofitament especials de béns de domini públic pel preu de tarifa. 
 

Article 11.-Gestió de les taxes per aprofitament especial o prestació de servei 
 
L' administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades 
que consideri necessàries per conèixer el grau real d' utilització del servei o 
d'aprofitament i pot, 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 12 
 
L'Administració Municipal pot suspendre, salvant que existeixin normes específiques 
que ho prohibeixin, la prestació del servei o l' aprofitament especial 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 de les taxes acreditades. 
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Article 13 
 
No estan subjectes al requisit de notificació individual les taxes que siguin de caràcter 
periòdic i el subjecte passiu i la quota coincideixen amb l’obligat al pagament. La no 
obligatorietat de notificar s’entén als supòsits d’increment de la taxa quan aquest 
respon a una actualització de caràcter general.  
Quan les taxes 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 
establert per la legislació vigent. 
 
CAPITOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA I MERITAMENT 
 
Article 14. - Establiment i fixació de les taxes per aprofitament especial 
 
L' establiment i la fixació de les taxes correspon al Ple sense perjudici de les seves 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 
26.2.b. de la Llei 7/1985, de 2 d' abril. 
 
L' Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació de les taxes 
establertes pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
organismes, excepte quan les taxes no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà 
fer-se, així mateix, i en els  mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat 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 
les taxes cobreixen el cost del servei. 
 
Llevat que expressament s' indiqui el contrari, les tarifes de les taxes no comprenen 
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s' hi farà repercutir d' acord amb la normativa 
que el regula. 
 
Les taxes establertes pels diferents conceptes i/o activitats i les tarifes corresponents, 
figuren a l' Annex unit a aquesta Ordenança. 
 
Article 15.- Meritament 
 
El meritament es produeix quan es presenti la sol·licitud que inicia l’actuació o 
l’expedient que no s’efectuarà sense que s’hagi efectuat el pagament. 
 
En les taxes de venciment periòdic, el meritament tindrà lloc l’1 de gener el període 
impositiu. 
Quan la naturalesa material de la taxa n' exigeixi la meritació periòdica, i així ho 
determini l' ordenança fiscal corresponent, la meritació ha de tenir lloc l'1 de gener de 
cada any i el període impositiu ha de comprendre l' any natural, llevat dels casos 
d'inici o cessació de l'ús del servei o activitat, cas en què el període impositiu s' ha 
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d'ajustar a aquesta circumstància amb el prorrateig consegüent de la quota, per 
trimestres naturals. 

 
Article 16 
 
En els altres casos d' aprofitaments especials, la taxa ha de ser igual o superior a la 
seva valoració. 
Salvat 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, el que es deriva de peritatges de tècnics municipals 
o d' agents de la propietat immobiliària, etc. a elecció de l'administració municipal. 
 
Article 17 
 
L' import de les taxes per la prestació de serveis o la realització d' activitats ha de 
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l' activitat practicada. 
 
Article 18 
 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d' interès públic que ho aconsellin, 
l'Ajuntament pot fixar taxes per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. 
Si es tracta de taxes per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal consignar 
en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la 
diferència resultant, si existia. 

 
Article 19 
 
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 20 
 
En tot expedient d' ordenació de taxes per aprofitament especial i prestacions de 
servei de caràcter públic ha de figurar l' estudi econòmic corresponent que es pot 
limitar, en el cas d' aprofitament especial del sòl de domini públic, a una bonificació 
del terme municipal amb els valors corresponents. 
 
Article 21 
 
No es poden exigir taxes per a cap dels serveis o activitats següents: 
 

a) Abastament d' aigua en fonts públiques 
b) Enllumenat de vies públiques 
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c) Vigilància pública en general 
d) Protecció civil 
e) Neteja de la via pública 
f) Ensenyament en els nivells d' educació pre-escolar i educació general bàsica. 

 
CAPITOL VII. EXEMPCIONS 

 
Article 22 
 
Estan exempts del pagament i no subjectes al mateix l’ Estat, les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local. 
 

Estaran exempts de pagament de la taxa  el que ocupin la via pública en el que és 
considerat casc antic, amb ornaments, jardineres, tendals i altres que tinguin la 
consideració d’ornament públic, sempre i quan no es realitzi l’activitat d’ocupació 
principal i s’ajusti a les prescripcions dels serveis tècnics. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.1. 

 
 
16.1. - Taxa per obertura de sondatges o rases en terreny d' ús públic i 
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 
 

 
Els particulars interessats formularan la sol·licitud amb un mínim de quinze dies 
d'antelació i dipositaran a la Tresoreria Municipal l' import de la liquidació provisional del 
cost de l'actuació, que es regirà per la següent tarifa: 

 
Obertura i reposició de rases: 

 
Tipus Euros / ml 
Fins a 3 metres  38,10 
De 3 a 10 metres 16,40 
De 10 a 50 metres 11,00 
De 50 o més 6,60 
Tramitació administrativa 34,00 

 
S’ haurà de dipositar simultàniament a la petició una garantia corresponent al 30% de 
l’import derivat del pressupost de l’ obra a realitzar per l’ interessat, només si la rasa és 
superior a 10 ml i que es retornarà tal vegada verificada la certificació tècnica 
corresponent. 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.2. 
 

16.2. - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 

 
Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 
 

Tipus Euros/ dia  
i m2  

Euros/mes 
 i m2  

Materials de construcció, runes i qualsevol altre element 
similar. Grues, sitges, bastides i instal·lacions anàlogues 0,95 11,00 

Quota mínima 54,00 54,00 
 

Queden exempts de la quota: 
- Les ocupacions derivades de la llicència d’obres per rehabilitació de façana que 

han obtingut bonificació. 
- Les ocupacions derivades de llicència d’obra major, quan aquestes es prevegin en 

el projecte aportat. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.3. 

 

16.3. - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa 

 
“Les tarifes d’aplicació són les següents: 
 
Tipus Euros/dia Euros/mes 
Mercaderies, per m² o fracció 0,35 5,60 
Quota Mínima  51,25 51,25 
Taules i cadires per m² d’acord amb el plànol de divisió 
de zones comercials annex es quantifica en: 

Sector 1 
Sector 2 

Quota mínima 

 
 

1,05 
0,85 

153,75 

 
 

6,95 
5,60 

153,75 
 
En els establiment que estan oberts tot l’any que ocupin la via publica amb taules i 
cadires, amb finalitats lucratives, s’estableixen les següent bonificacions: 
 
1. Bonificació del 50% sobre la taxa si sol·liciten l’ocupació per tot l’any. 
2. Bonificació del 25% sobre la taxa si sol·liciten l’ocupació per períodes inferiors a 

l’any. 
3. Bonificació del 30% sobre la taxa pels concessionaris d’una marquesina. 
 
D’acord amb l’article 4 de l’Ordenança Fiscal 1, en cap cas s’atorgaran bonificacions si 
el sol·licitant d’ocupació de via pública té deutes, amb l’Ajuntament en el moment 
d’efectuar la sol·licitud, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat. 
 
En el cas de 1 i 2, la bonificació només serà aplicada si la sol·licitud d’ocupació de via 
pública es fa abans del 31 de Juliol de l’exercici que s’efectua l’ocupació. Juntament 
amb la sol·licitud es requerirà la presentació d’una declaració jurada conforme 
l’establiment està obert tot l’any; en cas contrari, o posterior verificació de 
l’Administració de l’incompliment d’aquest condició, l’Ajuntament realitzarà una 
liquidació complementària amb la corresponent sanció. 
 
Es podrà sol·licitar el fraccionament de la Taxa, podent esser concedit per un període 
màxim de 12 mesos. 
Serà requisit indispensable per l’atorgament de llicència que: 
 
1. El sol·licitant aporti un plànol d’emplaçament i un croquis acotat i el termini 

d’ocupació, fotografia del lloc d’ubicació i calendari de dates. En cas de les 
renovacions de llicències d’any anteriors, només caldrà aportar la documentació 
referent a les modificacions que s’hagin pogut produir. 

 
2. El sol·licitant no tingui deutes amb l’Ajuntament de taxa d’ocupació de la via 

pública d’exercicis anteriors, en el moment d’efectuar la sol·licitud i l’autoliquidació. 



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
173 

 

En el cas d’existir deutes per aquest concepte d’exercicis anteriors, l’Ajuntament 
desestimarà la l’ocupació de via pública. 

 
3. En el supòsit que no s’efectuï la sol·licitud durant el primer semestre de l’any per a 

l’ocupació de la via pública i, si s’escau, de la bonificació per tenir obert tot l’any, 
no seran concedides en excepció dels establiments de nova obertura. 

 
4. Només podrà atorgar-se l’ocupació de via pública amb taules, cadires, mercaderies 

i expositors per un període exigible mínim obligatori de 2 mesos”. 
 
En cas de les renovacions de llicències d’any anteriors, només caldrà aportar la 
documentació referent a les modificacions que s’hagin pogut produir. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.4. 
 

16.4. - Taxa de parades, barraques, taquilles, casetes de venda, 
espectacles i atraccions situats en terrenys d’ús públic i rodatge 
cinematogràfic 
 
Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 
 

Tipus 
Euros 

total dia 
concedit 

Euro 
 dia 

Euros 
mes 

Euros 
any 

Euros 
m²/ 
any 

A.-MERCATS SETMANALS:*      
Llocs fixes, ml*  2,50  22,00  76,30  
Llocs eventuals, ml  3,20     
Canvi de Titular    280,00  
MERCATS      
B.- MERCAT D’ANTIGUITATS      
Llocs fixes  14,10    
Llocs eventuals  17,40    
C.- MERCATS DE NIT 

EMPURIABRAVA   Euros 
temporada   

Parades, barraques i casetes de 
venda en llocs fora de la zona 
del mercat, per ml 

  
 

76,00 
 

  

D. TAQUILLES   Euros/mes   
Taquilles per a la venda de 
tiquets d’activitats lúdiques fora 
del terme municipal 

  508,40 
 

4.056,00 
  

Taquilles per a la venda de 
tiquets, tipus golondrina, 
lloguer de barques i altres 
serveis turístics i serveis 
complementaris que 
s’autoritzin* 

  493,00 
 

2.257,00 
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Taquilles per a la venda de 
benzina i serveis  
complementaris 

   11.000,75 
  

E.- ESPECTACLES I 
ATRACCIONS DE FIRES      

Atraccions, parades, fira, 
tómboles, bars o similars per 
m² o fracció i dia. 
Quota mínima per instal·lació: 
102,50€. 

1,80     

F.- FIRES I / O MERCATS 
OCASIONALS      

Fira del Pa  5,50 
/ml    

Elements de cocció 323,00/ 
fira     

Estructura o altres elements 107,65/ 
fira     

Fira de Nadal i altres fires i/o 
Mercats ocasionals  5,50/ 

ml    

Locutoris     438,25 
Circ per dia  328,7    
Parades de globus i joguines 54,80     

 
En referència a la taxa dels Mercats estaran exempts els veïns, els grups estables, les 
associacions o les entitats del municipi sense ànim de lucre i degudament registrades 
prèvia sol·licitud. 

 
En referència a la taxa de les fires i/o mercats ocasionals estaran exempts els veïns, els 
grups estables, les associacions o les entitats del municipi sense ànim de lucre i 
degudament registrades prèvia sol·licitud. 

 
En referència a la taxa de les fires d’ artesania i de Nadal estaran exempts els ciutadans, 
els comerços i establiments del municipi prèvia sol·licitud. 
 
Bonificacions en la taxa de Canvi de titular dels Mercats setmanals 

 
1. Transmissió de la parada entre parents de primer grau en línia recta 

ascendent o descendent (consanguinitat o adopció) una Bonificació del 
100%. 

2. Transmissió a persona jurídica, sempre que la persona física ho transmeti 
a una persona jurídica on ell sigui el soci únic: Bonificació del 100%. 

3. Transmissió de la parada entre parents de segon grau en línia 
descendent (consanguinitat o adopció): Bonificació del 50%.  

4. Transmissió de la parada a un treballador que fa més de cinc anys que 
treballa a la mateixa parada del transmitent: Bonificació del 50%. 
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Es prorratejarà per trimestres el rebut de padró del mercat setmanal quan s’efectuï 
baixa de l’activitat en el municipi prèvia sol·licitud. 
 

 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.5. 
 

16.5. - Taxa per l’ entrada de vehicles a través de les voreres, de la via 
pública i reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies i altres reserves 

 
Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 

 
Tipus Euros  

  
 1.- L’autorització del gual permanent i concessió de placa. 52,80 

En cas de desestimació per part de l’Administració o renúncia de 
l’interessat posterior a l’atorgament de la mateixa només es 
retornarà l’import del cost de la placa de 12,75 €.  
a) Si hi ha robatori de la placa de gual aportant la corresponent 

denúncia no es liquidarà ni la tramitació de l’expedient, ni el cost 
de la placa. 

b) Si es sol·licita una reposició de la placa de gual per estar en mal 
estat s’haurà de liquidar el cost de la placa d’import 12,75 €, 
però no es liquidarà tramitació de l’expedient. 
Essent requisit indispensable aportar la placa deteriorada a les 
oficines municipals en el moment de presentar la sol·licitud de 
renovació. 

 

 2.- Entrada de vehicles, per cada ml. / any (mínim 3 ml) 10,70 
 3.- Entrada de vehicles amb placa de gual per cada ml/any (mínim 3 ml) 19,30 

Els guals comunitaris: En el cas de més de dos usuaris, s’aplicarà un 
coeficient de 0’25 sobre la tarifa, per cada usuari de l’edifici.  

 4.- Garatges exteriors escripturats com a entitats independents per cada 
ml./any (mínim 3 ml). 10,70 

 5.- Garatges exteriors escripturats com a entitats independents amb 
placa de gual per cada ml. / any (mínim 3 ml). 19,30 

 6.- Garatges exteriors o interiors escripturats o no com a entitats 
independents associats a una activitat comercial o mercantil per cada 
ml./any (mínim 3 ml). 

10,70 

 7.- Garatges exteriors o interiors escripturats o no com a entitats 
independents associats a una activitat comercial o mercantil amb 
placa de gual per cada ml. / any (mínim 3 ml). 

19,30 

8.- Senyalització amb ratlla groga per cada ml:  
     Senyalització d’ entrada de vehicles amb gual 10,80 
     Senyalització per altres conceptes (hotels, mini bus, ...) 29,65 
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Per motius estètics, no es pintarà amb ratlla groga cap entrada de 
vehicles ni senyalització situada en el centre històric o lloc singulars. 

  
9.- Reserva d’aparcaments:  
   Vehicles automòbils, per ml. / any 32,30 

Mini tren i similars: parada i circulació any 3.463,70 
  

10 - Tall de la via pública inferiors a 200 ml:  
     menys de 6 hores 50,00 
     més de 6 hores,  per dia 100,00 
     a partir del segon dia: per dia  50,00 
     Tall de la via pública superiors a 200ml: recàrrec de 50,00€ per cada 

100ml que s’ocupi de més o fracció  

  
11.- Reserves d’espai sense tall de carrer pels supòsits de mudances i 

similars:  

1. Reserva d'espai per a mudances, càrrega i descàrrega, camió 
grua, grua mòbil i altres usos similars:  

     Menys de 6 hores cada dia: m²/hora  0,45 
     Quota mínima:  16,10 
  
2. Reserva d'espai per mudances, càrrega i descàrrega, camió grua, 

grua mòbil i altres usos similars i altres usos similars:  

Més de 6 hores cada dia: m2/dia  1,85 
Quota mínima:  32,30 

  
3. Reserva d'espai per a mudances, càrrega i descàrrega, camió 

grua, grua mòbil i altres usos similars:  

     Més de 7 dies al mes:  m²/dia.   0,82 
     Quota mínima:  107,65 
  

12.- Ocupació de Via Pública amb taules i cadires per actes recreatius 
puntuals, per m2/dia 0,95 

Quota mínima: 75,00 
  

 
En entrades de fins a 1,99 metres lineals no es liquidarà entrada de vehicles. 
 
Els interessats que sol·licitin un tall de la via pública hauran d’ aportar un plànol 
d’emplaçament i un croquis acotat on s’ indiqui el lloc, el dia i els m2 d’ocupació.  
En el cas que es necessitin algun tipus de grua o camió, caldrà que aportin 
l’assegurança de responsabilitat civil vigent. 
 
Es practicarà una bonificació del 100% a les Associacions i entitats sense ànim de 
lucre, fundacions i altres ens jurídics domiciliats al municipi, que tinguin la seva 
activitat a Castelló d’ Empúries, que treballin preferentment en algun dels àmbits 
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següents: integració social i/o ocupacional, vellesa, discapacitats i col·lectius més 
desfavorits, prèvia sol·licitud de l’entitat interessada. 
 

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.6. 
 

16.6. - Taxa per l’ ocupació de sòl, subsòl i volada de la via pública 
 
Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 

 

Tipus Euros  Quota 
mín. 

Canonades:   
Fins a 50 m, per ml. / any 9,65 46,50 
Més de 50 m, per ml. / any 5,60  
Cables:   
Fins a 50 m, per ml. / any 0,70 46,50 
Més de 50 m, per ml. / any 0,45  
Pals i suports de cables, per unitat / any 0,45 46,50 
Grues: amb braç de grua volant sobre la via pública, 
unitat. 23,65 231,50 

Dipòsits, per m³ / any 29,65 46,50 
Transformadors, per m² / any 46,70 46,50 
Túnels, passadissos i cambres soterrànies, per m³/ 
any 3,90 46,50 

Contenidors o sacs per deixalles de jardineria i altres, 
per m² 0,95€/dia 16,50 

 22€/mes  
   
Banderola als fanals / per cada 15 dies o fracció (per 
unitat) 

4,50/unitat 
  

Pancartes / per cada 15 dies o fracció (per unitat) 65,75/unitat  
Tanca o cartellera publicitària /mes 109,60  
No s’estableix cap mena de bonificació per aquesta 
taxa   
Cartells publicitaris per activitats itinerants (circ, 
concerts, mercats, fires o altres activitats) (per 
activitat) 197,20/activ  
Cartells situats en suports municipals d’informació 
comercial/any 136,95  
Cartells publicitaris de negocis col·locats a la façana o 
fora del propi local. (per unitat)** 136,95/unitat  
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Màquines recreatives infantils  134,55  
Màquines expenedores de productes diversos  161,45  

     Botigues en les que el mostrador dóna directament a 
la via pública i que utilitzin aquesta per a l'ús o servei 
públic (ml/any) 

75,85 ml/any 
 

Jardineres i espais delimitats per les mateixes 
(m2/any)  10,80 m2/any  

 
Espais Musicats  (actuacions de caràcter amateur a 
la via pública)   

Plaça dels Homes  
Plaça de les Cols  
Plaça Jacint Verdaguer Exempts  
Plaça Doctor Barraquer  
Plaça de l’ Església  

 
Les activitats amb banderoles, pancartes i cartells publicitaris per activitats itinerants 
generaran una fiança de 300€ informant de la seva ubicació exacta, adjuntant un plànol 
de situació. 
 
Les associacions o entitats del municipi sense ànim de lucre i degudament registrades 
estaran exemptes del pagament de la taxa de banderoles, pancartes i cartells 
publicitaris. 
 
En referència a la taxa per col·locació de cartells situats en suports municipals 
d’informació comercial, s’abonarà en règim d’ autoliquidació en el moment de la 
sol·licitud de la seva instal·lació, prèvia presentació de la corresponent documentació. 
 
La gestió de les taxes incloses en els apartats (cartells  publicitaris col·locats a la 
façana o fora del propi local que donin a via pública, cartells situats en suports 
municipals d’informació comercial / any “senyalèctica comercial” i caixers) es durà a 
terme en base a les dades que disposi el Departament d’ Urbanisme i Activitats, el 
qual elaborarà una llista cobratòria cada any. 
 
**Si el cartell publicitari és d’un local comercial que ha sol·licitat la ocupació de la via 
pública per taules i cadires, no es liquida la quota de cartells publicitaris de negocis 
col·locats a la façana o fora del propi local (per unitat), quan aquests estiguin 
col·locats dins els metres quadrats que ocupen les taules i cadires. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.7. 

 

16.7. - Taxa per l’ ocupació temporal de platges 
 

S’ aplicaran les tarifes que esdevinguin de les concessions. 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.8. 

 

16.8. - Taxa per la utilització de material municipal divers 
 

Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 
 

Tipus Euros  
Cessió de mòduls per a la formació d’escenaris per   
espectacles a:  
Entitats sense ànim de lucre amb seu social al municipi i Gratuït degudament registrades 
Particulars i resta d’entitats amb seu social al municipi Fiança: 13,35 €/u 
Particular i entitats de tota mena amb seu social fora del 
municipi Preu: 13,35 €/u 

Cessió de taules:  
Entitats sense ànim de lucre amb seu social al municipi Gratuït degudament registrades 
Particulars i resta d’entitats amb seu social al municipi  
1. Fins a 10 taules  Fiança: 61,50 € 
2. Més de 10 taules Fiança: 123,00 € 
Particular i entitats de tota mena amb seu social fora del Preu: 86,10 € municipi: 
1. Fins a 10 taules  Fiança: 61,50 € 
2. Més de 10 taules Fiança: 123,00 € 
Cessió de cadires:  
Entitats sense ànim de lucre amb seu social al municipi Gratuït 
degudament registrades  
Particulars i resta d’entitats amb seu social al municipi:  
1. Fins a 50 cadires Fiança: 30,75 € 
2. Més de 50 cadires Fiança: 61,50 € 
Particular i entitats de tota mena amb seu social fora del 
municipi: Preu: 43,00 € 

1. Fins a 50 cadires Fiança: 30,75 € 
2. Més de 50 cadires Fiança: 61,50 € 
En cas de pèrdua o trencament:  
Cadires 18,00 € 
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Taules 153,75 € 
  
Servei de consergeria:  
A Particulars  15,30 €/h 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.9. 
 

16.9. - Taxa per la utilització de dependències docents municipals 
 

Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 
 
a)  Aules de les dependències docents:  

 

Tipus Euros/ 
hora 

Euros/ 
dia 

Utilització d’una aula per persona o grup local en horari diürn 16,50 98,60 
Utilització d’una aula per persona o grup forani en horari 
diürn 21,95 153,35 

Utilització d’una aula per persona o grup local en horari 
nocturn* o festiu 26,50  

Utilització d’una aula per persona o grup local en horari 
nocturn* o festiu 32,90  

 

Tipus Euros/ 
hora 

Euros/ 
dia 

Utilització del gimnàs per curs organitzat per persona o grup 
local 21,95 153,35 

Utilització del gimnàs per curs organitzat per persona o grup 
forani en horari diürn 26,50 166,00 

Utilització del gimnàs per curs organitzat per persona o grup 
local en horari nocturn* o festiu  32,90  

Utilització del gimnàs per curs organitzat per persona o grup 
local en horari nocturn* o festiu  39,50  

 
(*) s’ entén horari nocturn a partir de les 20,00 hores 
 
Exempts els grups, les associacions o les entitats del municipi sense ànim de lucre i 
degudament registrades. 
El permís per a la utilització del gimnàs del col·legi s’atorgarà sempre fora de l’horari 
lectiu. 
 
S’entén que el curs no ha de superar les 150 hores. 
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b) Taxa per dipòsit de material incautat: 
 

Tipus Euros/m2/ dia Mínim  
Dipòsit material incautat 1,00 82,20 

 
 

c) Aules del Casal Cívic d’ Empuriabrava: 
 

Tipus Euros/ 
hora 

Euros/ 
dia 

Utilització d’ una aula per persona o grup local en horari 
diürn 16,50 98,60 

Utilització d’ una aula per persona o grup forani en horari 
diürn 21,95 153,35 

Utilització d’ una aula per persona o grup local en horari 
nocturn* o festiu  26,50 166,00 

Utilització d’ una aula per persona o grup local en horari 
nocturn* o festiu  32,90 191,90 

 
(*) s’ entén horari nocturn a partir de les 20,00 hores 
 
Estaran exemptes les associacions o les entitats del municipi sense ànim de lucre 
sempre que l’activitat proposada sigui la pròpia de l’entitat. En cas contrari, es 
cobrarà la taxa en la seva totalitat. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.10. 
 

16.10. - Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals 
 

Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 
 
a) Camp de Futbol: 
 

Tipus Euros / hora 
Entrenaments 76,00 
Suplement de llum 43,90 

 
 
Els clubs forans que acreditin de forma fidedigne que estan allotjats en establiments de 
caràcter comercial ubicats en el terme municipal i els particulars residents en el municipi 
gaudiran d’una bonificació corresponent al 50% de la quota. 

 
Els clubs esportius locals es beneficien d’una reducció corresponent al 100% de la quota. 
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Estaran exempts els grups estables, les comunitats de veïns, les associacions o les 
entitats del municipi sense ànim de lucre sempre que l’activitat proposada sigui la 
pròpia de l’entitat. En cas contrari, es cobrarà la taxa en la seva totalitat. 

 
b) Pavelló municipal d’Esports: 

 
Tipus Euros  
Lloguer per activitat esportiva 30,00 €/hora 
Lloguer mensual* per activitat esportiva                       200, 00 €  

 
L’import de preu mensual només s’aplicarà si el pavelló s’utilitza durant totes les 
setmanes del mes. 
 

c) Sala Polivalent: 
 

Tipus Euros / hora 
Lloguer per activitat esportiva tota la pista 20,00 €/hora 
Lloguer per activitat esportiva pista lateral 10,00 €/hora   
Lloguer mensual* per activitat esportiva, tota la pista 180,00€/mes 
Lloguer mensual* per activitat esportiva, pista lateral 90,00€/mes 

 
L’import de preu mensual només s’aplicarà si el pavelló s’utilitza durant totes les 
setmanes del mes. 
 
Els clubs esportius locals es beneficien d’una reducció corresponent al 100% de la quota. 
 
Estaran exempts els grups estables, les comunitats de veïns, les associacions o les 
entitats del municipi sense ànim de lucre sempre que l’activitat proposada sigui la 
pròpia de l’entitat. En cas contrari, es cobrarà la taxa en la seva totalitat. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.11. 
 

16.11. - Taxa per entrades i utilització col·lectiva de la Sala polivalent, la 
Sala municipal, el Convent de Santa Clara i l’ Auditori Centre Cívic 

 
Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 

 
a) Convent Santa Clara, Auditori Centre Cívic i Sala d’audicions de Santa 

Clara: 
 

Tipus 
Euros/hora 

Dia 
laborable 

Euros/hor
a 

Dia Festiu 
Euros/dia 

Particular local sense ànim de lucre 16,50 24,75 98,60 
Particular local amb ànim de lucre 26,50 40,00 166,00 
Particular o grup forani sense ànim de 21,95 33,00 153,35 
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lucre 
Particular o grup forani amb ànim de 
lucre 32,90 49,35 191,60 

 
 

b) Hort/Jardí de Santa Clara: 
 

Tipus 
Euros/hora 

Dia 
laborable 

Euros/hor
a 

Dia Festiu 
Euros/dia 

Particular local sense ànim de lucre 16,50 24,75 98,60 
Particular local amb ànim de lucre 26,50 40,00 166,00 
Particular o grup forani sense ànim de 
lucre 21,95 33,00 153,35 

Particular o grup forani amb ànim de 
lucre 32,90 49,35 191,60 

 
 

c) Sala polivalent, Sala municipal i Envelat Plaça de les Palmeres (activitats 
no esportives): 
 
Tipus Euros 
1. Particulars :  

Utilització : dies laborables, per hora 56,00 
Utilització : dies festius, per hora 60,30 

2. Particulars i entitats fora del municipi:  
Utilització : dies laborables, per hora 68,00 
Utilització : dies festius, per hora 102,00 

3. Realització d’ espectacles musicals, culturals per persona o grup local 
amb ànim de lucre. 492,95 

4. Realització d’ espectacles musicals, culturals i d’altres espectacles per 
persona o grup forani amb ànim de lucre amb ocupació de: 

1. Només interior del local: 
2. Interior i exterior del local: 

 
 
1.691,25 
9.350,00 

 
Estaran exempts els grups, les comunitats de veïns, les associacions o les entitats 
del municipi sense ànim de lucre. En el cas de les entitats del municipi sense ànim 
de lucre, s’aplicarà l’exempció sempre que l’activitat proposada sigui la pròpia de 
l’entitat. En cas contrari, es cobrarà la taxa en la seva totalitat. 
 

d) Espais municipals inclòs mobiliari: 
 

Tipus Euros/hora  Euros/dia 
 Utilització per persona o grup forani sense ànim de 
lucre 16,50 98,60 

Utilització per persona o grup local amb ànim de lucre 21,95 153,35 
Per persona o grup forani amb ànim de lucre 32,90 191,60 
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Estaran exempts els grups, les comunitats de veïns, les associacions o les entitats 
del municipi sense ànim de lucre. 
 
Sempre i quan no siguin cerimònies civils: 
S’haurà de presentar la sol·licitud com a mínim 10 dies abans de la celebració de 
l’acte. 

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.12. 
 

16.12. - Taxes per a la celebració d’actes i cerimònies civils 
 

Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 
 

1. Fora de dies i hores d’oficina: 194,00 Euros  
2. En dies i hores d’oficina (09:00 h. a 14:00 h.): 150,00 Euros. 
 

Per entitats o grups no municipals 46,40 Euros hora o fracció, a més de les despeses 
ocasionades. 
 
Es cedirà la utilització sense pagament de quota, només pagant les despeses 
ocasionades, a qualsevol entitat o grup del municipi que ho sol·liciti, per actes culturals, 
recreatius, benèfics, esportius etc. sense ànim de lucre fins i tot quan es faci pagar 
entrada, si la finalitat del pagament és estrictament per cobrir les despeses de l’acte, la 
qual cosa s’haurà de justificar adequadament a l’Ajuntament. 
 
En les cerimònies civils: 
En el supòsit que un dels contraents estigui empadronat al nostre municipi s’aplicarà una 
reducció d’un 50% sobre la taxa corresponent. 
En el supòsit de que la cerimònia es celebri al despatx del Jutjat de Pau, en dies i hores 
d’oficina (9,00 h. a 14,00 h.), gratuït a tots els efectes, d’acord amb el vigent marc 
legal. 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.13. 
 

16.13 - Taxa per caixers automàtics situats en el domini públic 
 

La tarifa d’ aplicació serà de 500,45 euros l’any. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.14. 

 

16.14. - Taxa Terra de Trobadors 
 

Les tarifes que d’ aplicació són les següents: 
 

Tipus Import 
A.- VALOR MONEDES COMTALS   
Diner d’or 5,00 € 
Mig diner d’or 2,50 € 
Diner de bronze 2,00 € 
Mig diner 1,00 € 
Petita 0,50 € 
B.- FIANÇA MERCAT MEDIEVAL   
Fiança parades Mercat Medieval* 100,00 € 
C.- MERCAT MEDIEVAL   
C.A.- Categoria A: Artesania i complements: oficis, joies, 
ceràmiques, ferro, cistells, pell, monedes, teixits, etc. 

* Veure 
quadres 
adjunts C.B.- Categoria B: Alimentació 

D.- COMISSIÓ TAVERNES   
Comissió tavernes Festival Terra de Trobadors 10 % 
E.- MATERIAL   
Gots Festival Terra de Trobadors  0,06 € 
Gerres Festival Terra de Trobadors 10,00 € 
Camisoles Festival Terra de Trobadors  30,00 € 
Bosses Festival Terra de Trobadors 6,00 € 
F.- SOPAR MEDIEVAL  
Tiquets Sopar Medieval  30,00 € 
G.- ELEMENTS DE COCCIO  
Per fira/esdeveniment 300,00 € 

 
En referència a la taxa “F.- Sopar Medieval”, es podran aplicar bonificacions als grups 
estables, associacions i entitats del municipi, sense ànim de lucre i degudament 
registrades previ informe de la Coordinadora Municipal d’Entitats del Festival Terra de 
Trobadors. 
 
* En l’apartat B FIANÇA MERCAT MEDIEVAL, els comerciants, particulars i/o entitats i 
associacions amb seu fiscal a Castelló d’Empúries, estaran excemps del pagament de 
la fiança 

* Quadres adjunts: 
 
CATEGORIA A: Artesania i complements: oficis, joies, ceràmiques, ferro, cistells, 
pell, monedes, teixits, etc.: 
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Les associacions, entitats i/o clubs esportius, sense afany de lucre, amb seu social a 
Castelló d'Empúries, gaudiran d'un 50% de bonificació sobre la taxa que els hi 
correspongui de pagar. 

 
CATEGORIA B: Alimentació: 
 

            
Emplaçament  
(plaça, carrer o espai) 

Superfície ocupada: metres 
lineals     

            

  d'1 a 2 m 
de 2 a 4 

m 
de 4 a 6 

m 
de 6 a 8 

m 
de 8 a 10 

m 
            
            
            
Llotja 150,00 € 225,00 € 300,00 € 375,00 € 450,00 € Pl. Joan Alsina 
       
Aparcament Pl. Joan 125,00 € 200,00 € 275,00 € 350,00 € 425,00 € 

            
Emplaçament  
(plaça, carrer o espai) 

Superfície ocupada: metres 
lineals     

            

  
d'1 a 2 

m 
de 2 a 4 

m 
de 4 a 6 

m 
de 6 a 8 

m 
de 8 a 10 

m 
            
            
            
Llotja 75,00 € 150,00 € 225,00 € 300,00 € 375,00 € Pl. Joan Alsina 
            
Aparcament Pl. Joan 
Alsina 50,00 € 125,00 € 200,00 € 275,00 € 350,00 € c/ Caserna 
c/ Capellans 
            
Pl. Jaume I 25,00 € 100,00 € 175,00 € 250,00 € 325,00 € Call Jueu 
Aparcament Eco-
museu Farinera      

            
Plaça Catalunya 

0,00 € 75,00 € 150,00 € 225,00 € 300,00 € 
Aparcament de 
l’Institut 
Hort d'en Negre - camp 
del torneig medieval 
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Alsina 
c/ Caserna 
c/ Capellans 
       
Pl. Jaume I 100,00 € 175,00 € 250,00 € 325,00 € 400,00 € Call Jueu 
Aparcament Eco-museu 
Farinera      

       
Plaça Catalunya 

75,00 € 150,00 € 225,00 € 300,00 € 375,00 € Aparcament Institut 
Hort d'en Negre - camp 
del torneig medieval 
 
La diferent tarificació dels carrers/zones relacionats ve donada per la tipologia 
específica de cada sector i la seva particular valorització, que fa que l’aprofitament no 
sigui el mateix a cada sector/zona, com així hem pogut comprovar al llarg dels anys 
de celebració del festival. 
 
Les associacions, entitats i/o clubs esportius, sense afany de lucre, amb seu social a 
Castelló d'Empúries, gaudiran d'un 50% de bonificació sobre la taxa que els hi 
correspongui de pagar. 
 
Gaudiran d'un 50% de bonificació sobre la taxa que els hi correspongui de pagar les 
persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
 

17. - TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS, QUE RESULTIN DE INTERÈS GENERAL O 
AFECTIN A LA GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT 

 
CAPITOL I.  FONAMENT I NATURALESA 

 
Article 1 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1 c) del text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses 
explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat que es regirà per 
la present Ordenança fiscal. 

 
CAPITOL II.  FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol del domini públic local a favor d’empreses explotadores, 
incloses les distribuïdores o comercialitzadores dels esmentats serveis, pels serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o una part 
important del veïnat. 
 
L’exacció d’aquestes taxes es compatible amb d’altres taxes que estiguin establertes o 
es puguin establir per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
local.  

 
CAPITOL III.  SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3 
 

1. Son subjectes passius les empreses explotadores, incloses les distribuïdores i les 
comercialitzadores dels serveis esmentats en l’ anterior article, 
independentment del seu caràcter públic o privat. 

 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 

cada any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en 
territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb l’ Hisenda Pública. 

 
CAPITOL IV.  RESPONSABLES 

 
Article 4 
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1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d' una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
 

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les 
obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves 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. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’ import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 

 
6. 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 hagués 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’ Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels bens destruïts o l’ import del deteriorament dels danyats. 
 
L’ Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i 
reintegrament a què es refereix el present apartat. 
 
CAPITOL V.  BENEFICIS FISCALS 

 
Article 5 
 
Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefónica Española, SA es 
consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es 
refereix l’apartat 1 de l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de la 
Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció establerta per la disposició 
addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
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CAPITOL VI.  QUOTA TRIBUTÀRIA 
 

Article 6 
 
L’ import de la taxa consistirà, en tot cas i sense cap excepció en el 1,5% dels ingressos 
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment al terme municipal els 
subjectes passius d’aquesta taxa.  
 

Per el càlcul dels ingressos bruts esmentats en l’ anterior apartat s’estarà al que està 
establert a l’article 24 apartat 1 c) del text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
CAPITOL VII.  ACREDITAMENT 

 
Article 7 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial, 

moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’ import de la 

taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament 
especial. 

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 

l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’ inici d’aquest aprofitament. 
 

CAPITOL VIII.  PERÍODE IMPOSITIU 
 
Article 8 
 
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el 

període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de la utilització privativa o aprofitament especial s’estengui 

a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el 
previst en els apartats següents. 
 

3. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial sol·licitat, o per causes no imputables al 
subjecte passiu no pugui dur-se a terme, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
 

CAPITOL IX. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS  
 

Article 9 
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1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a la utilització privativa o 

aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’ imprès 
d’autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en el Servei 
Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari 
municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.  

 
3. S’expedirà un abonaré a l’ interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 

aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 
propi abonaré. 

 
4. Quan es tracta de les taxa acreditada per aprofitaments especials que es 

perllonguen a varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar 
a l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaració corresponent a l’import 
dels ingressos bruts facturats de l’exercici immediatament anterior, als efectes de 
que l’ Ajuntament pugui girar les liquidacions a que es refereixen els apartats 
següents. 

 
5. L’ Ajuntament practicarà la liquidació provisional aplicant l’1,5 per cent sobre l’import 

dels ingressos bruts declarats com a facturació realitzada dins el terme municipal 
l’any anterior. 

 
6. La liquidació a què es refereix l’apartat anterior haurà de ser ingressada dins del mes 

següent al de la liquidació, fins els dies 5 o 20, segons la notificació de la liquidació 
s’hagués rebut en la primera o en la segona quinzena del mes. 

 
7. La liquidació definitiva s’ha de ingressar el primer trimestre següent a l’any a què es 

refereix. L’import es determina mitjançant l’aplicació del percentatge expressat en 
l’article 3.1. d’aquesta Ordenança a la quantia total dels ingressos bruts procedents 
de la facturació meritats per cada empresa durant l’any esmentat, i s’ha d’ingressar 
la diferència entre aquell import i els seus pagaments a compte efectuats 
anteriorment. En el supòsit en què hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a 
l’Ajuntament s’ha de compensar en el primer pagament a compte o en els 
successius. 

 
CAPITOL X. FACULTATS D’INSPECCIÓ 
 
Article 10 
 
La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança, 
per tal de quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon als serveis d’inspecció 
propis d’aquest Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2020. El seu 
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període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 .- DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN 
PROVES SELECTIVES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. 
 
ARTICLE 1. Fonament i Objecte 
 
En ús de les facultats contingudes 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 del Règim Local i 
de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per drets 
d'examen, que estarà a allò que s'ha fixat en la present Ordenança Fiscal, les normes 
de la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
ARTICLE 2. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat tècnica i administrativa conduent a 
la selecció del personal funcionari i laboral entre els qui sol·licitin participar com a 
aspirants en proves d'accés o promoció als Cossos o Escales de funcionaris o a les 
categories de personal laboral en propietat convocades per l’ Ajuntament  de Castelló 
d’Empúries.  
 
ARTICLE 3. Subjecte Passiu 
 
Seran subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques que sol·licitin la 
inscripció com a aspirants en les proves selectives o d'aptitud a les quals es refereix 
l'article anterior. 
 
ARTICLE 4. Exempcions  
 
“Restaran exempts d’aquesta taxa, les persones que acreditin algun dels següents 
supòsits: 
 
 Certificat de reconeixement de discapacitats igual o superior al 33%. 
 Estar inscrit com a demandant de feina al SOC, aportant les corresponents 

renovacions de demanda d' ocupació (DARDO) 
 Tenir la condició de família nombrosa o monoparental de categoria general 

presentant original i fotocòpia del carnet vigent 
 Percebre unes retribucions inferiors al salari mínim interprofessional. 
 Els processos de promoció interna. 
 Participació en els processos selectius temporals (borses de treball, reforços 

d’estiu,...) 
 
Article 5.Quota tributària. 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
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ARTICLE 6.Meritació 
 
La meritació de la taxa es produirà al moment de la sol·licitud d'inscripció en les 
proves selectives o d'actitud a què es refereix l'article 2, essent precís el pagament de 
la taxa per poder participar en aquestes. 
La taxa s'abonarà durant el període de temps en que romangui obert el termini per a 
la presentació de sol·licituds de participació, que serà el determinat en cadascuna de 
les bases que regeixin les convocatòries per a la provisió, en els seus diferents 
règims, les places que s'ofereixin. 
 
ARTICLE 7.Normes de Gestió 
 
1. La taxa regulada en aquesta ordenança s'exigirà en règim d'autoliquidació. Els 

subjectes passius hauran de practicar autoliquidació en els impresos habilitats a 
aquest efecte per l'Administració municipal i realitzar el seu ingrés en qualsevol 
entitat bancària autoritzada, abans de presentar la corresponent sol·licitud 
d'inscripció, no admetent-se el pagament fora d'aquest termini.  

2. La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, 
determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.  

3. A la sol·licitud d'inscripció haurà d'acompanyar-se, en tot cas, còpia de 
l'autoliquidació, degudament ingressada. En el cas que el subjecte passiu sigui 
una de les persones a que es refereix l'article 6 d'aquesta ordenança, haurà 
d'acompanyar-se la documentació que en aquest s'indica.  

 
ARTICLE 8.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. 
 
ARTICLE 9. Legislació Aplicable 
 
En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 
d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per 
aquest Ajuntament. 
 
 
 

GRUP IMPORT 
A1 50,00 € 
A2 40,00 € 
B 30,00 € 
C1 25,00 € 
C2 i AP 20,00 € 
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Ordenances Fiscals 
Reguladores de Preus Públics 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 

 
19. - ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

 
 

CAPITOL I . FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1. Fonament legal 

La referència actual de l’ordenança al Capítol VI del Títol I de la Llei 39/88 s’ha 
d’entendre feta a Capítol VI del Títol I del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

Article 2. Naturalesa 
 

Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan 
per la prestació de serveis o la pràctica d' activitats administratives en règim de dret 
públic de competència municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies 
següents: 
 
1.  Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de 

recepció obligatòria. 
 
2.  Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser 

prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en 
l’actuació dels particulars o cap altra manifestació d’autoritzat, o bé quan no es 
tracti de serveis dels quals s’hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals 
segons la normativa vigent.  
 

CAPITOL II. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3. Obligats al pagament 

 
Estan solidàriament obligats al pagament: 

 
a) El qui ha sol·licitat la concessió o la prestació del servei sempre que no s'esdevingui 

la circumstància prevista en el paràgraf 2 de l' article 8. 
 
b) Els qui utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer els preus públics, 

encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o 
prestació. 

 
Article 4.  No subjectes 

 
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten 
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directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana. 
 
Article 5 

 
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i 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. 

 
Article 6. Naixement de l' obligació 

 
L' obligació de pagar el preu públic neix amb l 'inici de la prestació del servei o la 
pràctica de l' activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o 
l'aprofitament especial. 
També neix l' obligació en el moment d' utilitzar un servei públic o d' efectuar un 
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat. 

 
Article 7. Pagament 
 
L’Ajuntament podrà exigir el pagament dels preus públics per autoliquidació, tal i com 
disposa l’article 45 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
Quan per  causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic 
o l’activitat administrativa no es practiqui, es practicarà devolució d’ingressos a 
sol·licitud de l’ interessat. 

 
Article 8 
 
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 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 9. Concessió o autorització d' aprofitaments especials 

 
1. Quan es tracti de l' ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús 

privatiu el que està constituït per l' ocupació directa o immediata d 'una porció de 
domini públic, de manera que se’n limiti o se n' exclogui la utilització per part 
dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporti la 
transformació o la modificació del domini públic, el preu públic ha d' ésser 
objecte de concessió. Les concessions s' adjudiquen partint del preu de tarifa, 
mitjançant un concurs segons la normativa del Reglament del patrimoni dels Ens 
Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de 
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17 d'octubre,  i la reguladora de la contractació dels ens locals. En caràcter 
supletori hi és d' aplicació el "Reglamento de Bienes de las Entidades Locales", 
aprovat per R.D. 1372/1986, de 12 de juny. L'atorgament de les concessions 
correspon al Ple, i hi és preceptiu i indispensable el vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres de la Corporació quan s'atorgui per més de cinc anys i 
quan la quantitat dels béns de domini públic siguin superiors al 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost municipal. 

 
2. Quan es tracti de l' ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o 

amb una durada inferior a un any, en el cas que els sol·licitants siguin més d’un, 
l'atorgament de la corresponent llicència correspon a l'Alcalde. Per al seu 
atorgament es parteix del preu de tarifa i cal seguir procediments que, sense 
perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis d' objectivitat, publicitat, i 
concurrència, com poden ser el concurs normal, el concursat, la subhasta 
mitjançant puges a la dita, etc. 

 
3. En els altres casos, correspon a l' Alcalde l' atorgament de llicències d'ús o 

aprofitament especials de béns de domini públic pel preu de tarifa. 
 

CAPITOL III. GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 

Article 10 
 
L' administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades 
que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei o 
d'aprofitament i pot, 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 11 
 
L' Administració Municipal pot suspendre, salvant que existeixin normes específiques 
que ho prohibeixin, la prestació del servei o l' aprofitament especial 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 preus acreditats. 

 
Article 12 
 
Quan els preus 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 un mes des 
del venciment de l' obligació. 
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Article 13 
 
Al cap de sis mesos del venciment, 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 14. Establiment i fixació dels preus públics 

 
L' establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 
26.2.b. de la Llei 7/1985, de 2 d' abril. 
 
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 salvat 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. 
 
Llevat que expressament s' indiqui el contrari, les tarifes de les taxes no comprenen 
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d' acord amb la normativa 
que el regula. 
 
Els preus públics establerts pels diferents conceptes i/o activitats i les tarifes 
corresponents, figuren a l' Annex unit a aquesta Ordenança. 
 
Article 15 
 
Els preus públics que puguin correspondre a la “Companyia Telefònica Nacional de 
España” se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de 
conformitat amb la disposició addicional 8à. de la Llei 39/1988, en relació amb la Llei 
15/1987, de 30 de juliol. 
 
Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitament especials 
constituïts en el sòl, el subsòl o la volada de les vies públiques municipals, en favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin tota o una part 
important del veïnat, el seu import consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 
per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les 
esmentades empreses en el terme municipal. 
 
El pagament de l’ esmentat import és compatible amb l’exigibilitat de taxes o preus 
públics per a la prestació de serveis. Es practicaran liquidacions provisionals a 
l’acabament de cada trimestre natural, en base als ingressos bruts declarats l’exercici 
anterior, procedint a la regularització definitiva quan l’empresa presenti declaració 
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dels ingressos bruts obtinguts en l’exercici. 
 
Article 16 
 
En els altres casos d' aprofitaments especials, el preu ha de ser igual o superior a la 
seva valoració. 
Salvat 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, el que es deriva de peritatges de tècnics municipals 
o d' agents de la propietat immobiliària, etc. a elecció de l'administració municipal. 

 
Article 17 
 
L' import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d' activitats ha 
de satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l' activitat practicada. 

 
Article 18 
 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d' interès públic que ho aconsellin, 
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles 
anteriors. Si es tracta de taxes per la prestació de serveis o la pràctica d' activitats, 
cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferència resultant, si existia. 

 
Article 19 
 
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 20 
 
En tot expedient d' ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic 
corresponent que es pot limitar, en el cas d' aprofitament especial del sòl de domini 
públic, a una zonificació del terme municipal amb els valors corresponents. 
 
Article 21 
 
No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents: 

   a) Abastament d' aigua en fonts públiques 
   b) Enllumenat de vies públiques 
   c) Vigilància pública en general 
   d) Protecció civil 
   e) Neteja de la via pública 
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   f) Ensenyament en els nivells d' educació pre-escolar i educació general bàsica. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1er de gener de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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ANNEX DE LES TARIFES DE PREUS PÚBLICS 
 
 
A). CULTURA 

 

1. Biblioteca Municipal Ramon Bordes Estragués 
 

Les tarifes d’ aplicació són les següents: 
 

Tipus Euros 
Fotocòpies b/n (DIN – A4) 0,20  
Fotocòpies color ( DIN – A4) 0,25  
Fotocòpies b/n (DIN – A3) 0,25  
Fotocòpies color (DIN – A3) 0,45  
Impressions (Full blanc/negre) 0,20  
Full color 0,25  
7 Impressions (Full blanc/negre) 1,00 
4 Impressions (Full color) 1,00 

 
Els duplicats del carnet de préstec (excepte en cas de sostracció o pèrdua 
degudament documentada) estaran subjectes a pagament dels preus públics 
vigents. Renovacions de carnet: 2€. 

 
 

2. Cicle de Teatre Empori 
 
 

Entrada individual 5,00  
 
Gaudiran de bonificacions de preu el públic major de 65 anys, els menors de 16 i les 
persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% 
 
 

 
3. Preu Públic per l'Assistència a Activitats Artístiques i Culturals 

quan s’acordi que siguin de pagament. 
 

 
El Festival de Música (Istiu), la Festa Major, el Terra de Trobadors, El festival de Jazz i 
tots aquells espectacles o activitats artístiques organitzades o coorganitzades per 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, els hi serà d’aplicació aquest preu públic quan es 
consideri adient que sigui de pagament. 
 
Aquest preu públic només serà d’aplicació, quan es consideri que per la categoria de 
l’espectacle, el seu cost, el ressò mediàtic, la qualitat del mateix i altres 
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circumstàncies que es valorin prèviament, en informe motivat de l’àrea de Cultura, es 
decideixi el cobrament del preu públic corresponent. 
 
La graella de tarifes, d’aquest preu públic es la següent: 
 
Tarifa 1 Gratuït 
Tarifa 2 5 € 
Tarifa 3 10 € 
Tarifa 4 15 € 
Tarifa 5 20 € 
Tarifa 6 25 € 
Tarifa 7 30 € 
Tarifa 8 40 € 
 
L’aplicació d’una tarifa o altra vindrà determinada i motivada en l’informe ja esmentat 
de l’àrea de Cultura.  
El cicle de teatre Empori resta regulat a l’ordenança 19.2 de les Ordenances Fiscals. 
 
L’òrgan competent per resoldre i acordar si s’escau, l’aplicació del preu públic 
corresponent, a la vista de l’informe tècnic es la Junta de Govern Local. 
 
B). PATRIMONI HISTÒRIC 

 

1. Ecomuseu Farinera 
 

Les tarifes d’ aplicació són les següents: 
 

Tipus Euros 
  
Entrada individual Ecomuseu-Farinera  
Entrada individual exposició permanent  3,70 
Entrada individual exposició temporal  Gratuïta 
Entrada en grup Ecomuseu-Farinera  
Entrada de grup de qualsevol tipologia (mínim 20 pax –màxim 50 
pax i majors de 7 anys) exposició permanent  1,60 x pax 

Entrada de grup de qualsevol tipologia (mínim 20 pax – màxim 
50 pax i majors de 7 anys) exposició temporal  Gratuïta 

Entrada a l’Ecomuseu-Farinera dels grups organitzats 
gratuïtament per l’oficina de turisme  local Gratuït 

Entrada per a grups organitzats per l’Oficina de Turisme 
(Visita guiada panoràmica) 1,00 x pax 

Reduccions en l’entrada a l’Ecomuseu-Farinera  
Entrada individual per nens entre 7 i 14 anys (no empadronats al 
municipi) 2,65 

Entrada  individual  amb Carnet d’ Estudiant i Carnet Jove 2,65 
Entrada individual per a socis de: Òmnium Cultural, RACC (fins a 2,65 
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Tipus Euros 
  
5 persones), Club 3C, Club XaTIC, Amics del Museu d’Art de 
Girona, Galeria El Claustre i Xarxameg 
Entrada individual a través d’agents de comercialització de 
productes turístics (reducció 25%) 2,65 

Estudiants de Castelló d’Empúries del CNL 2,65 
Entrada individual aturats i jubilats (no empadronats al municipi) 1,90 
Entrada individual per a socis de: Setmanari l’Empordà, Cavall 
Fort, Clients de Cicloturisme i Medi Ambient, els subscriptors del 
Punt Diari. 

1,90 

Entrada individual amb carnet de la Biblioteca Ramon Bordas i 
Estragués 1,90 

Entrada individual per famílies nombroses o monoparentals 1,90 
Pack familiar -2 adults+2infants majors de 6 anys 10,00 
Tiquet conjunt individual Ecomuseu Farinera, Museu d’història 
Medieval de la Cúria Presó i Basílica de Santa Maria 

7,00 

Gratuïtat en l’entrada a l’Ecomuseu-Farinera  
Entrada individual aturats i jubilats empadronats al municipi Gratuït 
Entrada individual menors de 6 anys acompanyats d’ un adult Gratuït 
Entrada individual per a nens entre 7 i 14 anys empadronats al 
municipi acompanyats d’ un adult Gratuït 

Entrada i activitats per als alumnes dels centres educatius del 
municipi Gratuït 

Entrada individual a les Parelles lingüístiques de Castelló 
d’Empúries del programa Voluntariat per la llengua” del CNL 

Gratuït 

Drets d’entrada i visita per a personal adscrit a institucions 
museístiques, guies i informadors de turisme, periodistes i 
docents en exercici de la seva activitat professional 

Gratuït 

Titulars carnet rural Gratuït 
Disminuïts  Gratuït 
Entrada individual a l’ Espai EmpordàNA’T Gratuït 

 
Visites guiades i tallers (mínim 15 pax –màxim 30 pax)  
Visita guiada a l’espai EmpordàNA’T  2,15 
Visita guiada Ecomuseu-Farinera grups  2,15€/ PAX 
Tallers familiars (nens fins a 14 anys) 1,00 
Tallers familiars (adult) 2,00 
Taller amb monitor Ecomuseu-Farinera  3,70€/ PAX 
Visita guiada a l’espai EmpordàNA’T per a grups amb monitor 
extern i per cada persona del grup per a les empreses que 
realitzin activitats amb ànim de lucre a grups a l’esplai 
EmpordàNA’T 

0,50€/PAX 

Visita guiada Enfarina’t adult 5,00 
Visita guiada Enfarina’t nens de 4 a 14 anys 2,50 



 

2022 ORDENANCES FISCALS – PREUS PÚBLICS 

 
205 

 

Tipus Euros 
  
Activitat educativa DEFIOS FARINONS 7,40 x pax 
Gimcana Medieval ( format paper, sense accés als museus) 1,00 x pax 
Visita Teatralitzada  

Adults 7,00 
Nens de 6 a 14 anys 4,00 
Tallers per adults 5,00 
Presa/reproducció d’imatges de l’Ecomuseu-Farinera  
Reproducció d’imatges propietat del museu 37,45/u 
Presa de fotografies dins el museu 18,70/h 
Lloguer d’espais de l’ Ecomuseu-Farinera  
Lloguer d’espais de l’ Ecomuseu-Farinera 10,00/h 
Lloguer d’espais amb mitjans (projector, pissarra digital, forn...) 
de l’ Ecomuseu-Farinera 15,00/h 

 
 

2. Arxiu Municipal 
 

Reprografia de documents i d’imatges: 
 
1. Per a consultar la documentació conservada a l’arxiu, en qualsevol suport, 

caldrà omplir un formulari on hi constin les dades personals del sol·licitant i la 
finalitat de la consulta. 

 
2. Les còpies impreses del fons del comtat d’Empúries tindran un cost de 3,00 €  

la unitat. 
 
3. Es limitarà la petició de còpies impreses de l’ esmentat fons a 10 unitats per 

usuari/dia. 
 
4. Un usuari no podrà obtenir més de 40 còpies impreses al llarg de tots els dies 

que consulti el fons del Comtat d’Empúries. 
 
5. S’estableix un preu de 0,30€ per fotocòpia DIN-A4 i 0,40€ per DIN-A3. 
 
6. No es permet l’entrada d’aparells de reproducció digital. 
 
7. Les còpies en DVD’s de documents audiovisuals tindran un cost de 5€. 
 

 

3. Museu d’Història Medieval de la Cúria Presó, S.XIV 
 

Les tarifes d’ aplicació són les següents: 
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Tipus Euros 

Entrada individual al Museu  

Entrada individual  2,50 

Entrada en grup al Museu 
Entrada en grup de qualsevol tipologia (mínim 15 pax - màxim 50 
pax i majors de 7 anys) i de grups organitzats per les oficines de 
turisme local o entitats locals, prèvia autorització explícita del 
museu 

1,50 / pax 

Reducció del 50% en l’entrada al Museu  

Entrada individual per a socis de l’Institut d’Estudis Empordanesos 
1,25 Entrada individual amb carnet de la Biblioteca Ramon Bordas i 

Estragués 

Reducció del 25% en l’entrada al Museu  

Entrada individual amb descompte per visita prèvia amb entrada 
individual a l’Ecomuseu-Farinera o a la Basílica de Santa Maria 1,85 

Reducció del 20% en l’entrada al Museu  

Entrada individual per a nens/es entre 7 i 14 anys 

2,00 

Entrada individual aturats, jubilats, membres de família nombrosa i 
membres de família monoparental (no empadronats al municipi) i 
Carnet d’Estudiant i Carnet Jove 
Entrada individual per a socis de: Òmnium Cultural, Club 3C, RACC 

Entrada individual estudiants de Castelló d’Empúries del CNL 

Gratuïtat en l’entrada al Museu 

Entrada individual menors de 7 anys  

Gratuïta 

Entrada individual per a nens entre 7 i 14 anys empadronats al 
municipi 
Entrada per als alumnes dels centres escolars i instituts del 
municipi 
Entrada individual aturats, jubilats i membres de família nombrosa 
empadronats al municipi; membres del Club Súper 3 acompanyats 
d’un adult 
Entrada personal adscrit a institucions museístiques, guies i 
informadors turístics, periodistes i docents acompanyant visites 
escolars concertades, en l’exercici de la seva activitat professional  

Entrada persones amb algun tipus de discapacitat  
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Presa/reproducció d’imatges del Museu  

Reproducció d’imatges propietat del museu 35,00 / u 

Presa de fotografies i d’imatges audiovisuals dins el museu 18,50 / h  

Entrada conjunta individual museus 3x1 (Basílica, Farinera i Cúria) 7,00 

Per als subscriptors del diari El Punt Avui s’ofereix durant tot l’any dues entrades 
individuals pel preu d’una sola entrada individual. 

Lloguer d’espais del Museu 

Lloguer d’espais del Museu 10,00/h 

Lloguer del Convent de Sant Agustí per a activitats 
culturals 

15,00/h 

 
Les reduccions i les ofertes no són acumulables.  
 
 

4. Venda de material divers i llibres 
 

Els preus d’aplicació són els següents: 
 

Publicació Euros 

Vídeo Festival Terra de Trobadors 10,50 

Iman de ceràmica museu 3,00 

Castelló d’Empúries. El centre històric, Empuriabrava, Aiguamolls 
de l’Empordà 13,00 

Castelló d’Empúries. Imatges retrospectives (números 1 i 2) 6,65 
Palau dels Comtes. Present, passat i futur 6,65 
Pinzellades i records 6,65 
Cent consells d’amor 10,50 
La veu de la dona a l’Edat Mitjana 8,00 
Catàleg de l’exposició Castelló i la Música 4,00 
El archivo condal de Ampúrias 16,90 
Vila-sacra Capital del Món 10,25 
El Mestre Blanch i el seu temps 6,65 
El Comte i la vida comtal 4,00 
La conversió dels jueus a Castelló d’Empúries 10,50 
Vila Castilionis Impuriarum (números 0, 1, 2 i 3) 4,00 
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Una vida en solfa 6,65 
El Cant dels Trobadors 20,00 
Poesia occitanocatalana de Castelló d’Empúries 16,40 
Quan la Muga remuga 6,65 
Imatges i records 6,65 
Mot so razo (números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12, 13, 14, 
15,16) 8,00 

L’obra poètica i musical (Le Cuvelier) 10,50 
Atles de Castelló d’Empúries 16,50 
Les pedres parlen 6,65 
Gent de Castelló 8,00 
27 anys de la Llar de Jubilats de Castelló d’Empúries (1983-

2019) 8,00 

Església Parroquial de Santa Maria 3,60 
L’ahir i l’avui dels nostres pagesos 6,65 
10 anys de Cuina casolana  6,65 
República i Guerra Civil a Castelló d’Empúries 10,50 
CD Sardanes a Castelló d’Empúries núm. 1 16,90 
CD Sardanes a Castelló d’Empúries núm. 2 16,90 
El meu Empordà és... 13,35 
L’Hospital Toribi Duran Garrigolas. Dels orígens fins avui  10,25 
La portalada dels Apòstols de la Basílica de Santa Maria  13,35 
Pere Palau i Massot, un poeta anònim (1929-2006) 13,35 
Batecs visuals. Castelló d’Empúries 13,35 
El Pont Vell de Castelló d’Empúries 13,35 
El carrer de Sant Francesc de Castelló d’Empúries i el seu entorn 13,35 
La invasió francesa de l’Empordà el 1285 13,35 
Crèdit i endeutament al comtat d’Empúries (1330-1335) 13,35 
La Rúbrica dels Privilegis de Castelló d’Empúries i del Comtat 
d’Empúries (1223) 13,35 

La Guerra del Francès al comtat d’Empúries (1808-1814) 13,35 
Itinnerànnia (xarxa de senders) 12,00 
Camins de Ronda Costa Brava 18,00 
20 edicions del Festival Terra de Trobadors (1991-2010) 6,00 
Tèrras – Terres de Trobadors 13,00 
Jueus del rei i del comte. A l’entorn de les comunitats jueves de 
Girona i Castelló d’Empúries 14,00 
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Els camins de l’Alba. Alt Empordà 11,00 
La cuina del vent 16,00 
Els càtars a l’antic comtat d’Empúries i el castell de Carmençó 15,00 
Revista Alberes 9,00 
Empuriabrava 25 anys 25,00 
Dret, litigis i poder al comtat d’Empúries en temps de Jeroni 
Pujades 13,35 

Jueus del rei i del comte 14,00 
La construcció del palau del comte Enric II a Castelló 15,00 
El Alto Ampurdán 15,00 
Guia de Castelló d’Empúries “Tot el que cal saber” 8,00 
Memòries, de Carles Fages de Climent 22,00 
Auca de mi mateix, de Carles Fages de Climent 18,00 
Segon recull d’epigrames, de Carles Fages de Climent 18,00 
Auques i balades, de Carles Fages de Climent 18,00 
Els meus difunts, de Carles Fages de Climent 18,00 
La capsa de música, de Carles Fages de Climent 16,00 
Un aspecte de l’Arquitectura: La construcció de parets (Alt 
Empordà)  5,00 

Vellut de veus, de Carles Fages de Climent 18,00 

D’horitzons i calitges, de Carles Fages de Climent 18,00 

Guies dels Itineraris Literaris de la Càtedra de Patrimoni Literari 
Anglada-Fages de Climent  7,00 

Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a 
Castelló d’Empúries (13 i 14 d’abril de 2018) 20,00 € 

 
 

C). PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
 

1. Visites guiades i tallers 
 
Les tarifes d’ aplicació són les següents: 

 
SERVEI VISITA GUIADA PREU 
Visita guiada ordinària (mínim 15 pax) 3,00€ / PAX 
 
Si en la visita són menys de 15 persones el preu augmentarà un 0,50 € per 
persona 
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El preu de la visita guiada no inclou l'accés a cap instal·lació que requereixi el 
pagament d'un tiquet d’entrada.  
 
No obstant l'anterior, la visita guiada es pot contractar incloent l’accés als 
museus* municipals amb un complement d’ 1€ per cada museu (visita 
guiada panoràmica) com segueix:  
 
VISITA GUIADA  

(amb accés a l’interior dels museus*) PREU 
Visita guiada + 1 museu 4,00€ / PAX 
Visita guiada + 2 museus 5,00€ / PAX 
Visita guiada + 3 museus 6,00€ / PAX 
 
VISITA GUIADA  PREU 
Visita de dinamització del territori Segons PVP 
 
*Museus: Cúria-presó, Ecomuseu Farinera i Basílica. 
 
Exempcions i bonificacions  
 
Seran d’aplicació les exempcions sobre el complement aquelles que es 
recullen en els apartats corresponents a Cúria Presó i a Ecomuseu Farinera 
de la present ordenança. 
 
Estaran exempts del pagament d'aquests preus els menors de 6 anys 
considerats individualment. 
 
Estaran exempts del pagament o amb possibilitat de bonificació fins al 50% 
les persones o grups que, per raons d'índole social, benèfica, d'interès públic 
o promoció i difusió cultural i/o turística, així ho aconsellin. 

 

2. Venda de material divers a les oficines de turisme 
 

Els preus d’aplicació són els següents: 
 

Material Euros 
Pòsters 0,50u 
Postals  0,50u 
Fotocòpies 0,30u 
Passeig Monumental  0,20u 
Ruta dels Estanys 0,20u 
Plànols municipi  0,10u 
Catàleg municipi 1,00u 
Catàleg Nàutic 0,20u 
Guia de Castelló d’Empúries 8,00u 
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Llibre 50 anys 5,00u 
Marxandatge  segons producte i estoc 
Mapa i Guia del Camí de Ronda 
Lineal-La Travessa a peu de la 
Costa Brava 

12,00u 

 
D). FESTES 

 
1. Inserció de publicitat en els Programes de Festes i Agendes 

d’Activitats 
 

Els preus d’aplicació són els següents: 
 

Tipus Euros  
1 mòdul  98,60 
2 mòduls  164,35 
4 mòduls  328,65 
Contraportada 384,05 

 
*Una pàgina equival a 4 mòduls independentment del format o mida. 
* Altres preus es poden negociar entre ambdues parts. 

 
 
E). SERVEIS GENERALS 
 

1. Inserció de publicitat, anuncis i banners en edició impresa i web 
 

Els preus d’aplicació són els següents: 
 

Anunci & Banner  Euros 
Contraportada 500,00 
Contraportada 1/2 250,00 
Contraportada ¼ 125,00 
Capçalera 200,00 
Interior 35,00 

 
Preu de venda al públic, depenent de l’edició: 1,00 €, 2,00 € o 3,00 € 
 

2. Servei d’ Internet 
 

Els preus d’aplicació són els següents: 
 
 Euros 

Servei d’Internet Gratuït 
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Publicitat a la pàgina de l’Ajuntament al diari electrònic Vilaweb  
(Per cada Banner publicitari)  

Primer Banner 50,50 
Segon Banner 33,75 
Tercer Banner 25,25 
 
 

F). ENSENYAMENT 
 

1. Escola Infantil Municipal 
 

Els preus d’aplicació són els següents: 
 

TIPUS EUROS 
Matrícules curs: 

Entrada 1er. quadrimestre (setembre,octubre,novembre i desembre) 
Entrada 2on. quadrimestre (gener,febrer,març i abril) 
Entrada 3er. quadrimestre  (maig, juny, juliol i agost) 

 
156,00 
104,00 
52,00 

Quota mensual nens/es de 4 a 12 mesos (aula de nadons) 
(Horari curs escolar:Matí: de 8h a 12h, Tarda: de 15h a 17,45h)  
(Horari casalet: Matí: de 8h a 12h, Tarda: de 15h a 16:45h): 

Nens/es empadronats* 
Cada alumne en altra situació 

 
 
 

150,00 
190,00 

Quota mensual nens/es de 12 mesos a 3 anys  
(Horari curs escolar:  Matí: de 8h a 12h, Tarda: de 15h a 17,45h) 
(Horari casalet: Matí: de 8h a 12h, Tarda: de 15h a 16:45h): 

Nens/es empadronats* 
Cada alumne en altra situació 

 
 
 

145,00 
180,00 

Servei Menjador  
    Alumne fixe (per dia) 5,80 

    Alumne eventual (per dia) 6,90 

Berenar 1,00 
 
La interpretació de nens/es empadronats que fa el Consistori de Castelló 
d’Empúries en aquest supòsit és: Quan a més d’estar empadronat el nen/a en 
el municipi de Castelló d’Empúries, en el mateix domicili també hi resten 
empadronats els dos progenitors del nen/a (presentant el contracte de lloguer 
o rebut d’ IBI) i, si s’escau el tutor o qui tingui la guarda o custòdia del menor. 
 
En el cas d’ haver-hi més d’un germà alumne de l’escola s’aplicarà una 
bonificació del 20% per cada un (excepte el primer). 
 
La quota mensual del mes de setembre es prorratejarà en funció de la data 
d’inici del curs.  
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Els infants entre 4 i 6 mesos que tinguin reserva de plaça, únicament 
abonaran la quota mensual si assisteixen a la llar. 
 
En cas de renúncia de la plaça, no es procedirà a la devolució de l’import 
pagat en concepte de matrícula.  
 
Els alumnes nous es podran matricular al casalet (juliol i agost) sempre i quan hi 
hagi disponibilitat al centre. 

Es considera alumne fixe en el servei de menjador aquell que en disposi més d’11 
dies al mes. 

 
S’efectuarà una bonificació d’un 10% de la quota mensual en els supòsits de família 
nombrosa, monoparental de categoria general presentant original i fotocòpia del 
carnet vigent. 
 
S’efectuarà una bonificació d’un 10% de la quota mensual a famílies amb infants amb 
certificat de reconeixement de discapacitat igual o superior al 33% 
 
S’efectuarà una bonificació d’un 15% de la quota mensual en els supòsits de família 
nombrosa (5 fills o més) i/o monoparental de categoria especial presentant original i 
fotocòpia del carnet vigent. 
 

2. Escola de Música 
 

Matrícula  
 

Matrícula anual Preu empadronats Preu no empadronats 

Entrant al primer trimestre 85,00 € 135,00 € 

Entrant al segon trimestre 57,00 € 90,00 € 

Entrant al tercer trimestre 28,50 € 45,00 € 

 
Alumnes oficials menors d’edat (Preus trimestrals)  
 

Curs  Assignatures  Preu 
empadronats  

Preu no 
empadronats  

Iniciació  Llenguatge musical 45,00 € 65,00 € 

Preparatori Llenguatge musical i 
instrument (cant 
coral) 

50,00 € 70,00 € 

1r Llenguatge musical, 
cant coral i instrument  

55,00 € 75,00 € 
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2n Llenguatge musical, 
cant coral i instrument  

60,00 € 80,00 € 

3r Llenguatge musical, 
cant coral i instrument  

60,00 € 80,00 € 

4t Llenguatge musical, 
cant coral i instrument  

65,00 € 85,00 € 

Accés al 
conservatori 

Llenguatge musical, 
cant coral i instrument  

65,00 € 85,00 € 

Música per joves Llenguatge musical, 
cant coral (opcional) i 
instrument  

70,00 € 90,00 € 

 
* segon instrument 30,00 € (afegir a la quota), excepte els instruments de cobla 

que seran gratuïts. 
 

Alumnes lliures menors d’edat (Preus trimestrals) 
 
Assignatura Preu 

empadronats 
Preu no empadronats 

Llenguatge musical 50,00 € 70,00 € 

Formacions  15,00 € 30,00 € 

Llenguatge i Instrument (30) 145,00 € 180,00 € 

Llenguatge i Instrument (45) 180,00 € 215,00 € 

Llenguatge i Instrument (60) 215,00 € 250,00 € 

 
* Segon instrument 30,00€ (afegir a la quota), excepte els instruments de cobla, que 

seran gratuïts.  
 
**Els alumnes que només vinguin a participar a les formacions, estaran exempts de 
pagar matrícula.  
 

Alumnes adults (Preus trimestrals) 
 
Assignatura Preu empadronats Preu no empadronats 

Llenguatge musical 75,00 € 90,00 € 

Formacions  15,00 € 30,00 € 

Instrument (30) 145,00 € 180,00 € 
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Instrument (45) 180,00 € 215,00 € 

Instrument (60) 215,00 € 250,00 € 

 
* Segon instrument 30,00€ (afegir a la quota), excepte els instruments de cobla, que 

seran gratuïts.  
 
**Els alumnes que només vinguin a participar a les formacions, estaran exempts de 
pagar matrícula.  
 

Lloguer d’instruments (Preus trimestrals) 
 
Concepte Preu empadronats Preu no empadronats 

Lloguer instruments 30,00 € 50,00 € 

 
Descomptes: 
 

Concepte Descompte 
empadronats 

Descompte 
no 
empadronats 

 

Família nombrosa o 
monoparental 

20% 10%  

2 familiars al centre 20% 10% Excepte el 1r 

3 o més familiars al centre 40% 20% Excepte el 1r 

Alumnes d’instrument de Cobla 50% 50% Com a primer 
instrument 

Membres de formacions de 
l’escola  

35% 35% Només en els 
alumnes lliures 
i adults 

Membres de formacions de 
Castelló 

25% 25% Només en els 
alumnes lliures 
i adults 

Família amb infants amb certificat 
de reconeixement de discapacitat 
igual o superior al 33%  

20% 10%  

 
* Els descomptes no són acumulables i no s’apliquen a la matrícula, excepte en el cas 
del descompte per discapacitat, aquest sí que pot ser acumulable amb els altres 
descomptes.  
** Hi ha la possibilitat de becar els alumnes amb problemes econòmics. Aquests casos 
caldrà tractar-los individualment amb els serveis socials de l’Ajuntament.  
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3. Cursos i taller de formació per adults 
 

Cursos Euros 

Alfabetització bàsica en TIC (ofimàtica, Internet,...) 20,00  
Alfabetització mig en TIC (ofimàtica, Internet,...) 25,00  
Ofimàtica 30,00 
Cursos i tallers de suport a la formació i a l’ autoformació 
(Iniciació a l’escriptura i a la lectura, suport de la IOC etc.) Gratuït 

 
En d’ altres cursos de formació, el seu tarifat serà de 10,00 €/h amb un 
màxim de 10 hores per curs 
 
No serà d’aplicació en cas de que siguin cursos finançats o organitzats per 
altres administracions, fundacions etc. Es seguirà el criteri de l’ ens que 
subvenciona o organitza la formació. 
 
Exempcions 
 
En el cas de persones en risc d’exclusió social, persones amb dificultats 
econòmiques, empadronades al municipi de Castelló d’ Empúries, previ 
informe dels serveis socials podran gaudir d’ una tarifa reduïda de fins el 
100% sobre el preu del curs. L’ informe de serveis socials s’ haurà d’adjuntar 
a la sol·licitud d’inscripció del curs. 
 
Devolucions 
 
En cas d’anul·lació de la inscripció, i sempre que es notifiqui almenys 15 dies 
abans de l’ inici de l’activitat, es retornarà el 80% del total. Les anul·lacions 
justificades amb certificat mèdic, per malalties greus o accidents, tindran un 
abonament del 100% del total.  
 
Els casos excepcionals es valoraran particularment. En cas d’anul·lació 
d’alguna formació per part de l’organització, es retornarà el 100% mitjançant 
transferència bancària. 

 
 
 
G). JOVENTUT 

 

1. Casals d’estiu Municipal 
 

Els preus d’aplicació són els següents: 
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Casal de lleure Tipus Euros 
a) Un mes mitja jornada (matins – 4 hores) 
Empadronats: 
No empadronats: 

 
123,00 
156,00 

b) Un mes mitja jornada (tardes – 2 hores) 
Empadronats: 
No empadronats: 

 
62,00 
82,00 

c) Un mes jornada sencera (6 hores) 
Empadronats: 
No empadronats: 

 
162,00 
217,00 

d) Una quinzena (natural) mitja jornada (matins – 4 hores) 
Empadronats: 
No empadronats: 

 
70,00 
90,00 

e) Una quinzena (natural) mitja jornada (tardes – 2 hores) 
Empadronats: 
No empadronats: 

 
35,00 
45,00 

f) Una quinzena (natural) a jornada sencera  
Empadronats: 
No empadronats: 

 
105,00 
125,00 

 
Per raons d’organització de les activitats del Casal i de contractació dels monitors/es, 
la fracció mínima de Les inscripcions, les quinzenes  són naturals de l’1 al 15 i del 16 
al 31 (juliol i agost). 
 

CASALET JUNY (última setmana) i  SETEMBRE (primera 
setmana) Euros 

Empadronats 45,00 
No empadronats 60,00 

 
SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU: 
 
(servei per a usuaris/es inscrits al Casal) 
a) 1 mes (menú + monitoratge) 126,00 € 
b) Una quinzena (natural)63,00 €  
c) 1 dia esporàdic (menú + monitoratge) 6,80 € 
 
Casal jove Aventura’t: 
 
Un mes mitja jornada (matins – 4 hores)  
*l’horari queda obert segons les activitats, fins i tot cap de setmana. 
Empadronats: 123,00 
No empadronats: 156,00 
 
Referent al pagament del casal, la unitat mínima de pagament són les quinzenes. La 
unitat mínima de pagament de l’Aventura’t és tot el mes. 
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Servei d’acollida matinal: 25,00 € al mes i 4,00 € al dia, esporàdic. Calen 5 
inscripcions mensuals confirmades per engegar el servei. L’adjudicatari/a es reserva el 
dret d’anul·lar el servei en cas d’haver-hi menys de 6 inscripcions. 
 
Bonificacions 

 
 En cas d’haver-hi més d’un germà inscrit al casal de lleure i esportiu s’aplicarà 

una bonificació del 20% per cada un (excepte el primer).  

 En cas d’haver-hi més d’un germà inscrit al casal Aventura’t s’aplicarà una 
bonificació del 20% per cada un (excepte el primer).  

 Participants de famílies nombroses  i famílies monoparentals 20% 

 Els participants amb certificat de reconeixement de discapacitat una bonificació 
del 20% 

 El menjador i el servei d’acollida queda exclòs de la bonificació. 

La bonificació només serà acumulable en el cas de participants amb reconeixement de 
discapacitat. 

 

2. Entrada al Parc Infantil de Nadal 
 

L’entrada per Nens i Nenes d’ entre 3 i 16 anys (ambdós inclosos), serà de 
3,30 euros. 

 
H). ESPORTS 
 
Escoles esportives municipals (d’octubre a maig) 
 

a) Iniciació esportiva (multiesports, jocs 
cooperatius...)* 50,00 € 

b) Escalada * 20,00€/mensuals 
c) Teles acrobàtiques 20,00€/mensuals 

 
*El pagament de l’activitat d’iniciació esportiva es farà amb un sol pagament el mes 
de setembre 
*El pagament de l’activitat d’escalada i l’activitat de teles acrobàtiques es farà 
mensualment per domiciliació bancària 
 

 
I). HORTS COMUNITARIS 
 
Llicència  Euros any 
Parcel.la d’horta 40,00 € 
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L’import es pot satisfer en la seva totalitat en un sol termini de 40 € abans del mes de 
juny o en dues quotes de 20 € al gener i 20 € al juny, en règim d’autoliquidació. 
S’haurà de dipositar una fiança de 50 € a la Tresoreria municipal, simultàniament a la 
sol·licitud de la llicència d’ús privatiu de la parcel·la d’horta, per cobrir possibles 
desperfectes i/o impagaments. Aquest dipòsit es retornarà a la finalització de la 
llicència d’ús privatiu de la parcel·la d’horta, previ informe dels serveis tècnics 
municipals.  
El règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic atorgades per 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries sobre els horts comunitaris, te la seva regulació 
específica, degudament aprovada per l’òrgan competent. 
 

 
 

CLASSIFICACIÓ ANNEXA 
 

 
CARRERS 1ª CATEGORIA 

 
Tots els altres del terme municipal no compresos a la categoria 2ª. 
 
 
 
CARRERS 2ª CATEGORIA 

 
Pla de l’ Estany 
Ripollès 
Selva 
Baix Empordà 
Garrotxa 
Gironès 
Cerdanya 
Alt Empordà 
Rec Madral 
Pla de Roses 


