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ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 

SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Naturalesa i finalitat 

1.1. Naturalesa 

La present ordenança fiscal general és una norma municipal bàsica que conté normes 
comunes, tant substantives com de procediment, relatives a la gestió, recaptació i 
inspecció dels ingressos de dret públic municipals, desenvolupada a l’empara del que 
preveu el seu fonament legal establert a l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, els articles 11,12.2 i 15.3 del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
març (en endavant, TRLRHL) i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en endavant, LGT), Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol que aprovà el Reglament General de Recaptació i el Reial 
Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, que aprovà el Reglament general del règim 
sancionador tributari i el RD 1065/2007, de 27 de juliol que aprovà el Reglament 
general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària. A més de 
la normativa anterior, el dret supletori a la present ordenança esta constituït per les 
següents normes: 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el marc de la legislació bàsica 
estatal. 

- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant, LRJPAC). 

- La Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de Taxes i Preus Públics. 

- La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

- Les normes reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior. 

1.2. Finalitat 

Es dicta aquesta ordenança per a: 

a) Desplegar allò, que es preveu a la LGT en aquells aspectes referents als
procediments tributaris de gestió, i inspecció i recaptació, portats a terme per 
aquest Ajuntament. 

b) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i reglaments
interns, i evitar així la reiteració. 

c) Regular les matèries que necessiten concreció o desenvolupament per part
de l’Ajuntament com a adaptació de la normativa general. 
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d) Informar els ciutadans de les normes vigents, així com dels seus drets i 
garanties, per tal d’aconseguir una millor gestió dels ingressos municipals. 

 
 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
1. Aquesta ordenança, així com les ordenances fiscals específiques de cada concepte 
d’ingrés, obligaran en el terme municipal de La Cellera de Ter i s’aplicaran d’acord 
amb els principis de residència efectiva i territorialitat, segons la naturalesa del dret. 
 
2. La Junta de Govern Local podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores 
d’aquesta Ordenança i de les ordenances reguladores de cada exacció. 
 
 

SECCIÓ II. TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS I DOCUMENTACIÓ DE LES 
ACTUACIONS 

 
 

Article 3. Aspectes generals 
 
1. La tramitació dels expedients seguirà criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà 
també, simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà. 
L’alcalde, podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
 
2. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els ciutadans que ho sol·licitin del 
contingut de les ordenances i reglaments municipals, així com de la normativa general 
i de la jurisprudència d’aplicació. 
 
3. Les sol·licituds formulades verbalment es respondran d’igual forma. 
 
4. En els casos en què la sol·licitud d’informació es formuli per escrit, es respondrà per 
escrit de la següent forma: 

 
a) Si la sol·licitud d’informació es refereix a una qüestió prevista expressament 
en les ordenances o normes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la 
resposta de la qual es dedueix indubtablement de la normativa vigent, l’Àrea 
d’Hisenda prepararà resposta escrita signada pel funcionari tècnic responsable. 
 
b) En altres casos, es respondrà des de la Intervenció o Secretaria i es 
traslladarà a l’interessat l’acord municipal o informe tècnic preparat a l’efecte. 

 
5. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà al ciutadà la seva 
identificació i, en tot cas, el NIF. A més, si el ciutadà actua mitjançant representant, 
aquest haurà d’acreditar la seva condició de mandatari mitjançant poder notarial o 
autorització escrita i fotocòpia del DNI del mandant. 
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Article 4. Accés a arxius 
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i documents que formin part 
d’expedients, en els termes establerts en la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú, en la LGT, i en la del Parlament de Catalunya, 
10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents. 
 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta i/o còpia de documents, serà necessari que es 
formuli una petició individualitzada i s’especifiquin els documents que es desitgen 
consultar. 
 
3. La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de 
terceres persones. En tot cas la Secretaria informarà sobre la procedència de la 
consulta i valorarà que aquests documents no continguin dades referents a la intimitat 
de persones diferents del consultant. 
 
 
Article 5. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que figurin en l’expedient 
 
1. Les peticions de còpies hauran de ser realitzades pel ciutadà o el seu representant, 
per escrit. Es procurarà posar a disposició dels ciutadans l’ús d’una màquina 
fotocopiadora que, previ pagament, permeti l’obtenció de fotocòpies. Mentre no es 
disposi d’aquesta màquina, els òrgans municipals proporcionaran aquestes còpies 
amb els seus propis mitjans. 
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la 
taxa establerta per expedició i reproducció de documents. 
 
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, s’atendrà la petició del contribuent el 
mateix dia. Si es tracta d’un nombre elevat de còpies, o un altre fet impedeix complir el 
termini anterior, s’informarà el sol·licitant de la data en què podrà recollir les còpies 
sol·licitades. Tret de circumstàncies excepcionals, aquest termini no excedirà de deu 
dies naturals. 
 
4. El moment per sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit 
d’audiència. 
 
5. Per diligència incorporada en l’expedient es farà constar el nombre de folis dels 
quals s’ha expedit còpia i la seva recepció per part del ciutadà. 
 
6. Els ciutadans no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurin a 
l’expedient i afectin l’interès de tercers o la intimitat d’altres persones. El Secretari 
resoldrà motivadament sobre la sol·licitud de còpia de documents que figurin a 
l’expedient. 
 
Article 6. Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments 
 
Les sol·licituds dels ciutadans relatives a la identificació dels responsables de la 
tramitació o resolució dels procediments es dirigiran a l’Alcaldia. 
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Article 7. Al·legacions i tràmits d’audiència a l’interessat 
 
1. Quan els ciutadans formulin al·legacions o presentin documents abans del tràmit 
d’audiència, es tindran en compte a l’hora de redactar la corresponent proposta de 
resolució, i es farà esment exprés de la circumstància de la seva aportació en els seus 
antecedents. 
 
2. En els procediments de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a la l’adopció 
de la resolució administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats 
per altres administracions o pels interessats 
 
3. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat segons el previst 
en la LGT i en el Reglament general de la inspecció dels tributs. 
 
4. En els procediments de recaptació, es donarà audiència en aquelles actuacions en 
què així es prevegi en el Reglament general de recaptació. 
 
5. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar 
simples errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel ciutadà, així com 
en els supòsits de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la LGT. 
 
6. En les resolucions dictades en aquells procediments en els quals no hagi resultat 
necessari tràmit d’audiència, es farà constar el seu motiu legal. 
 
7. Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 15 dies. 
 
 
Article 8. Registres 
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol 
dels medis següents: 

 
a) En el Registre General Municipal. 
 
b) En qualsevol registre de les Administracions estatal o autonòmica, i també 
de la local si, en aquest cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni. 
 
c) En les oficines de correus. 
 
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en 
l’estranger. 

 
2. Registrat un document, se li anotarà la data en què s’inscriu i el número d’ordre que 
li hagi correspost. L’encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, 
procedirà a distribuir els documents entre els departaments o òrgans competents per a 
la seva oportuna tramitació. Amb referència als assentaments en els llibres del 
registre, podran expedir-se certificacions autoritzades pel Secretari. 
 
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les seves anomalies, i 
se li indicarà que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició. 
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Article 9. Còmput de terminis 
 
1. A l’efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s’entendrà data de 
presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
 
2. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, 
s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius. 
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
3. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia 
següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia 
següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci 
administratiu. Si en el mes de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què 
comença el còmput, s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes. 
 
4. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent. 
 
5. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en 
què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què 
es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 
 
6. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la 
sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre Municipal. 
 
7. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una 
ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 
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SECCIÓ III. NORMES SOBRE GESTIÓ 
 

SUBSECCIÓ I. GESTIÓ DE CRÈDITS TRIBUTARIS 
 

CAPITOL I. CRÈDITS TRIBUTARIS DE VENCIMENT PERIÒDIC 
 
 
Article 10. Tributs de venciment periòdic 
 
En els termes regulats en les Ordenances Fiscals, es portarà a terme el cobrament 
periòdic a través de les liquidacions per rebut, excepte allò previst a l’article 15 de la 
present ordenança, mitjançant el corresponent padró fiscal en els següents tributs: 
 
I. Impost sobre Béns Immobles. 
 
II. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
III. Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
IV. Taxes, excepte per aquelles que estiguin establertes com liquidacions d’ingrés 
directe d’acord amb l’article 15 de la present ordenança. 
 
 
Article 11. Elaboració del padró fiscal 
 
L’Àrea municipal d’Hisenda elaborarà i verificarà els padrons, en els termes següents: 
 
I- Impost sobre Béns Immobles 
 
a) El padró fiscal de l’impost sobre béns immobles s’elaborarà segons el padró 
cadastral de la Gerència Territorial del Cadastre, al qual s’incorporaran les alteracions 
conseqüència de fets o actes coneguts per l’Ajuntament i en els termes convinguts 
amb el Cadastre. 
 
b) Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns 
gravats tindran efectivitat des del dia primer de l’any següent, i es poden incorporar en 
el padró corresponent a aquest període les esmentades variacions si d’aquestes no ha 
derivat modificació de la base imposable. 
 
c) Quan es conegui de la realització de construccions sobre un bé immoble i es 
notifiqui el nou valor cadastral en un exercici posterior al de la seva conclusió, aquest 
valor tindrà efectivitat des de l’inici de l’any immediat següent al de la finalització de les 
obres. 
d) En conseqüència, l’Ajuntament liquidarà l’impost sobre béns immobles corresponent 
a l’exercici següent al de la finalització de la construcció, segons el valor cadastral 
assignat al sòl i construcció. 
 
e) La liquidació comprendrà un període que s’iniciarà dins de l’any següent a aquell en 
què concloguin les obres i acabarà en el present exercici, sempre que l’esmentat 
període no sigui superior al termini de prescripció. Si tal període excedeix del termini 
de prescripció, només es liquidarà l’IBI corresponent als anys no prescrits. 
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f) La base liquidable es determinarà aplicant les reduccions legals, la quantia de les 
quals serà fixada i comunicada per la Gerència Territorial del Cadastre. 
 
g) Els subjectes passius estan obligats a presentar declaracions d’alta, baixa o variació 
quan les alteracions dels béns tinguin transcendència per a la liquidació de l’impost. 
 
h) No obstant això, quan l’escriptura que formalitzi una transmissió de domini hagi 
estat atorgada per un notari que hagués convingut amb l’Ajuntament el trasllat 
d’informació sobre modificacions dominicals, el titular quedarà lliure de la seva 
obligació de presentar declaració. 
 
i) Als efectes previstos a l’apartat anterior, l’Ajuntament convindrà amb els notaris el 
procediment per a facilitar el pagament de la taxa d’inscripció cadastral i per a conèixer 
puntualment de les variacions de propietat dels immobles. 
 
j) La comunicació notarial servirà per a canviar la titularitat en el padró de l’IBI. 
 
k) Sense perjudici d’allò establert en els punts anteriors, l’Ajuntament facilitarà, a 
través del mitjà més ràpid possible, als notaris, registradors o als qui al·leguin un 
interès legítim, certificació dels deutes pendents per IBI, corresponents al bé que es 
desitja transmetre. L’interès legítim correspon al subjecte passiu o a la persona 
autoritzada per aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar poder notarial o escrit 
signat pel subjecte passiu acompanyat de fotocòpia del DNI d’aquest. Tot això, a fi 
d’informar sobre l’abast de la responsabilitat dimanant del que preveu l’article 75 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
l) Als efectes de determinar les quotes tributàries que hagin de figurar en el padró, 
s’aplicaran els tipus impositius aprovats per l’Ajuntament i, en el seu cas, el coeficient 
d’actualització de valors cadastrals aprovat per la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat. No serà necessària la notificació individual d’aquestes modificacions atès que 
aquestes procedeixen de l’ordenança fiscal reglamentàriament tramitada i d’una llei 
estatal de general i obligatòria aplicació. 
 
 
II- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
 
a) El padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es formarà d’acord 
amb el padró de l’any anterior, i s’hi incorporaran les altes i els efectes d’altres 
modificacions (transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l’exercici 
immediatament anterior. 
 
b) En els supòsits de primeres adquisicions de vehicles, l’impost s’exigirà en règim 
d’autoliquidació. Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de 
rehabilitació d’un vehicle quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de la 
tramitació de la corresponent baixa. L’ingrés es podrà efectuar únicament a les entitats 
bancàries col·laboradores. 
 
c) Es proposarà la baixa provisional de tots aquells vehicles amb més de deu anys 
d’antiguitat des de la seva primera matriculació que no hagin passat la Inspecció 
Tècnica de Vehicles durant els últims quatre anys ni hagin estat objecte de denúncia 
per infracció de trànsit. Durant aquest període l’Ajuntament comprovarà i investigarà la 
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situació real del vehicle per tal de tramitar la baixa definitiva si s’escau o la pràctica de 
liquidacions dels exercicis en què s’hagi mantingut indegudament la baixa. 
 
 
III- Impost sobre Activitats Econòmiques 
 
a) El padró fiscal de l’impost sobre activitats econòmiques s’elaborarà d’acord amb la 
matrícula de contribuents que forma l’Administració estatal, i s’hi incorporaran les 
alteracions conseqüents de fets o actes coneguts per l’Ajuntament i en els termes 
convinguts amb l’Administració de l’Estat. 
 
b) Sobre les quotes mínimes, fixades per l’Administració estatal, s’aplicaran el 
coeficient de ponderació i índex de situació, aprovat per l’Ajuntament a l’empara del 
que autoritzen els articles 86 i 87 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
c) No serà necessari notificar individualment les variacions en la quota tributària 
originades per modificacions dels coeficients referits en el punt anterior, o per variació 
de les tarifes de l’impost aprovades per la Llei de pressupostos generals de l’estat, 
atès que procedeixen de l’Ordenança fiscal reglamentàriament tramitada i d’una Llei 
estatal de general i obligatòria aplicació. 
 
d) Els subjectes passius del tribut podran acudir a les dependències de l’Àrea 
municipal d’Hisenda, amb l’objecte de ser informats sobre la normativa que el regula. 
 
e) Les declaracions presentades fora de termini, sense requeriment previ, seran 
objecte del següent tractament: 
 

- Quan es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda Pública: seran objecte 
dels recàrrecs establerts a l’article 61.4 d’aquesta ordenança, de conformitat 
amb el que preveu l’article 27 de la LGT. 
 
- Quan no es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda Pública: serà 
d’aplicació l’establert a l’article 198.2 de la LGT. 
 
 

IV- Taxes 
 
Els padrons s’elaboraran d’acord amb els de l’exercici anterior, i s’hi incorporaran les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades en l’ordenança fiscal 
corresponent, així com altres incidències que no constitueixin alteració dels elements 
essencials determinants del deute tributari i que foren coneguts per l’Ajuntament. 
 
 
Article 12. Calendari fiscal i anuncis de cobrament 
 
Els períodes de pagament seran aprovats i modificats, en el seu cas, per la Junta de 
Govern Local. 
 
1. Aprovat el calendari fiscal, l’Alcalde ordenarà la seva publicació mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
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2. L’anunci del calendari fiscal complirà la funció de publicar l’anunci de cobrament i el 
seu contingut, d’acord amb l’article 24 del Reglament general de recaptació. 
 
3. En tot cas, l’anunci de cobrament contindrà al menys: 
 

a) El termini de pagament. 
 
b) Els mitjans de pagament, seran els que tinguin establerts en cada moment 
les entitats financeres col·laboradores. 
 
c) Els llocs, dies i hores de pagament, seran els de les oficines de les entitats 
col·laboradores que figurin en el document de pagament. 
 
d) L’advertiment que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes 
de pagament voluntaris, els deutes s’exigiran pel procediment de 
constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora 
i, en el seu cas, els costos que es produeixin. 

 
 
Article 13. Aprovació de padrons i exposició pública de padrons 
 
1. L’aprovació dels padrons és competència de la Junta de Govern Local. 
 
2. La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc una vegada hagi recaigut 
l’acord referit a l’apartat anterior. 
 
3. Els padrons fiscals, que contindran les quotes a pagar i llurs elements tributaris 
determinants, seran sotmesos a informació pública durant els quinze dies següents a 
la publicació de l’edicte al BOP. 
 
4. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o 
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 
102 de la LGT. 
 
5. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin 
coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut 
únic, on constaran degudament separats els conceptes d’ingrés. 
 
6. Contra l’exposició pública dels padrons, i de les liquidacions en aquests 
incorporades, es podrà interposar davant l’òrgan que els ha aprovat el recurs de 
reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la data de finalització d’exposició pública del padró. 
 
7. Quan de la resolució dels recursos de reposició interposats durant període 
d’exposició pública de qualsevol padró, resulti una estimació de les pretensions del 
recurrent amb reducció de les quotes, aquesta causarà efectes en el mateix exercici. 
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Article 14. Liquidacions d’ingrés directe 
 
1. En relació als tributs de cobrament periòdic, es practicarà liquidació d’ingrés directe, 
segons regula el següent article 15è., en els supòsits següents: 

 
a) Quan per primera vegada han ocorregut els fets o actes que puguin originar 
l’obligació de contribuir. 
b) Quan l’Ajuntament coneix per primera vegada de l’existència del fet 
imposable, malgrat haver-se meritat amb anterioritat el tribut i sense perjudici 
de les sancions que poguessin correspondre. 
 
c) Quan s’han produït modificacions en els elements essencials del tribut 
diferents de les aprovades amb caràcter general en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat i de la variació de tipus impositius recollits a les ordenances 
fiscals. 

 
2. Pel que fa a l’aprovació i notificació de les liquidacions a què es refereix aquest 
article, serà d’aplicació el règim general regulat en el capítol següent. 
 
3. Notificada l’alta en el corresponent padró, es notificaran col·lectivament les 
successives liquidacions mitjançant edictes. 
 
 

CAPÍTOL II. CRÈDITS TRIBUTARIS DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 
 
 
Article 15. Pràctica de liquidacions 
 
1. En els termes regulats en aquesta i altres ordenances fiscals es practicaran 
liquidacions d’ingrés directe quan, no havent-se practicat l’autoliquidació o dipòsit 
previ, l’Ajuntament conegui l’existència del fet imposable. 
 
2. Les liquidacions a què es refereix el punt anterior seran practicades per l’Àrea 
Municipal d’Hisenda. 
 
Article 16. Aprovació de les liquidacions 
 
1. L’aprovació de les liquidacions és competència de la Junta de Govern Local. 
 
2. D’acord amb el principi d’eficàcia de gestió no es notificaran al contribuent ni, en 
conseqüència, s’exigiran les liquidacions definitives practicades per l’Administració 
quan l’import a ingressar no excedeixi de 6.01 euros, quantitat que es fixa com a 
insuficient per a la cobertura del cost de la seva exacció. 
 
3. La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc una vegada hagi recaigut 
l’acord d’aprovació referit en el punt anterior. 
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CAPÍTOL III. IRREGULARITATS A LES DECLARACIONS O AUTOLIQUIDACIONS 
 
 
Article 17. Presentació de declaracions i autoliquidacions 
 
1. Els obligats tributaris han de presentar les declaracions i autoliquidacions 
establertes a les ordenances fiscals. 
 
2. La manca de presentació de declaracions o autoliquidacions de manera íntegra o de 
forma completa i correcta, constitueix infracció tributària que es tractarà d’acord amb la 
LGT. L’àrea d’Hisenda investigarà d’ofici per a conèixer de l’existència de fets 
imposables derivats de situacions d’infracció tributària. 
 
Article 18. Comprovació limitada 
 
1. El procediment de comprovació limitada s’emprarà, amb caràcter general, per a la 
gestió del crèdits tributaris en els següents supòsits: 

 
a. Falta de declaració o declaració incorrecta. 
 
b. Falta d’autoliquidació o autoliquidació incorrecta. 

 
2. Instruirà el procediment qualsevol funcionari de l’àrea d’Hisenda expressament 
designat. 
 
3. La comprovació dels elements que composen el fet imposable podrà realitzar-se 
fora de les dependències municipals quan es tracti de comprovacions censals o 
relatives a l’aplicació de mètodes objectius de tributació, que seran recollides en 
diligència. 
 
4. Quan l’àrea d’Hisenda disposi de dades suficients formularà proposta de liquidació 
al tinent d’alcalde d’Hisenda i Patrimoni, que podrà acordar l’inici de les actuacions 
amb notificació a l’obligat tributari de la proposta de liquidació, segons model annex, a 
efectes que pugui al·legar el que convingui al seu dret per termini de 15 dies. 
 
5. El funcionari instructor estendrà diligència de la compareixença de l’obligat tributari 
amb l’expressió del dia, hora, documents que aporta el compareixent, informació que 
se li facilita i manifestacions que aquest desitgi fer constar. La diligència haurà de ser 
signada pel funcionari instructor i pel compareixent, si ho desitja. El funcionari estendrà 
diligència amb la mateixa eficàcia quan l’obligat tributari no desitgi signar-la o quan no 
comparegui en el tràmit d’al·legacions. 
 
6. L’àrea d’Hisenda, en base a les actuacions seguides, proposarà al tinent d’alcalde 
d’Hisenda i Patrimoni que sotmeti a la Junta de Govern Local l’adopció de resolució 
que posi fi al procediment de comprovació limitada. L’acord haurà d’incloure: 

 
a. Obligació tributària o elements de la mateixa i àmbit temporal objecte de la 
comprovació. 
 
b. Especificació de les actuacions concretes realitzades i que hauran d’estar 
documentades i incorporades a l’expedient tramitat. 
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c. Relació de fets i fonaments de dret que motivin la resolució. 
 
d. Resultat de la comprovació limitada realitzada: liquidació provisional o 
manifestació expressa de que no procedeix regularitzar la situació tributària de 
l’obligat tributari. 
 
e. Manifestació de l’existència d’expedient sancionador de tramitació separada. 

 
7. L’expedient sancionador per falta de declaració o declaració incorrecta o falta 
d’autoliquidació o autoliquidació incorrecta, s’iniciarà per acord del tinent d’alcalde 
d’Hisenda. 
 
8. L’àrea d’Hisenda, en base a les actuacions seguides i l’expedient sancionador 
instruït reglamentàriament, proposarà al tinent d’alcalde d’Hisenda i Patrimoni que 
sotmeti a la Junta de Govern Local l’adopció de resolució d’imposició de sanció 
tributària. 
 
9. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament 
la seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de comprovació 
limitada. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte 
de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 

 
 

CAPÍTOL IV- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
Article 19. Notificacions de les liquidacions d’ingrés directe 
 
1. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la LGT, la normativa de 
desenvolupament i, supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú. 
 
2. En el primer intent de notificació pot succeir: 
 

a) Que la notificació sigui lliurada a l’interessat, en aquest cas, el notificador 
haurà de fer constar en el mateix acusament de recepció la identificació i 
signatura del receptor i la data en la qual ha tingut lloc la recepció. 
 
b) Que la notificació es lliuri a persona distinta de l’interessat, en aquest supòsit 
haurà de constar a l’acusament de recepció la signatura i la identificació de la 
persona que es fa càrrec de la notificació. 
 
c) Que l’interessat o el seu representant rebutgin la notificació, en aquest 
supòsit, el fet s’indicarà a l’acusament de recepció i s’especificaran les 
circumstàncies de l’intent de notificació. En aquest cas es considerarà efectuat 
el tràmit. 
 
d) Que no sigui possible lliurar la notificació, cas en què el notificador registrarà 
en la targeta d’acusament de recepció el motiu que ha impossibilitat el 
lliurament, així com el dia i hora en què ha tingut lloc l’intent de notificació. 
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3. En el supòsit de l’apartat d) del punt anterior, es procedirà a la realització d’una 
segona visita dintre dels tres dies següents, en dia i hora diferents a aquells en els que 
va tenir lloc la primera. El resultat d’aquesta actuació pot ser igual a l’assenyalat als 
apartats a), b), c) i d) del punt 2 i d’aquest haurà de quedar constància en la targeta 
d’acusament de recepció. 
 
4. En tot cas, a la vista de l’acusament de recepció retornat, haurà de ser possible 
conèixer la identitat del notificador. 
 
5. El lliurament material del document-notificació podrà realitzar-se pel Servei de 
Correus, per notificador municipal, o mitjançant personal que pertany a empresa amb 
la qual l’Ajuntament hagi contractat el servei de distribució de notificacions. 
 
6. Les targetes d’acusament de recepció podran ser escanejades i consultables pel 
servei gestor. Quan l’interessat, o bé les autoritats externes sol·licitin que es provi la 
signatura del receptor, del notificador, o les diligències relatives a les circumstàncies 
dels intents de notificació s’imprimirà la targeta d’acusament de recepció 
informatitzada, la qual substituirà l’original a tots els efectes. 
 
 

CAPÍTOL V. CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
 
 
Article 20. Concessió 
Els beneficis fiscals s’interpretaran en sentit restrictiu. 
 
 
 

CAPITOL VI. PROCEDIMENT DE REVISIÓ 
 
 
Article 21. Recursos administratius 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, 
només podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte 
administratiu que es reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un 
mes comptat des de la data d’interposició. 
 
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 
26.4 de la LGT, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim de 
resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la 
seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini 
s’estableix a l’empara de la disposició addicional quarta, apartat 3 de la LGT, i en 
paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions 
econòmicoadministratives. 
 
4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contención 
administratiu en els terminis següents: 
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a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des 
del dia següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de 
reposició. 

 
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia 
següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
 
Article 22. Revisió d’ofici, declaració de lesivitat i revocació d’actes 
 
1. El Ple de l’Ajuntament, previ informe del secretari i de l’interventor, serà l’únic òrgan 
competent per declarar la nul·litat de ple dret dels actes de qualsevol òrgan municipal 
en els supòsits i mitjançant els procediments previstos a les lleis. 
 
2. Quan es tracti d’actes anul·lables per concórrer els requisits determinats a les lleis, 
el Ple municipal, previ informe del secretari i de l’interventor, serà l’únic òrgan 
competent per a la revisió dels actes anul·lables en els supòsits i mitjançant els 
procediments previstos a les lleis. 
 
3. La declaració de lesivitat correspon únicament al Ple de l’Ajuntament, previ informe 
del Secretari-Interventor. 
 
4. El Ple, previ informe del secretari i de l’interventor, podrà revocar els actes de 
qualsevol òrgan municipal, expressos o presumptes, no declaratius de drets i els de 
gravamen, sempre que tal revocació no sigui contrària a l’ordenament jurídic. 
 
5. Els interessats que considerin la revocació dels actes administratius necessària per 
a l’exercici dels seus drets podran sol·licitar aquesta revisió aportant les proves 
pertinents. 
 
 

CAPÍTOL VII. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
 
Article 23. Aspectes generals 
 
1. Amb caràcter general la suspensió del procediment, en els casos d’interposició de 
recursos, només es concedirà quan se sol·liciti dins el termini legalment establert per a 
la presentació del recurs i s’aporti garantia que cobreixi el total del deute, els 
interesaos meritats i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es 
sol·licita la suspensió. 
 
2. Excepcionalment, l’òrgan competent per a resoldre el recurs podrà suspendre, 
sense garantia, d’ofici o a sol·licitud de qui recorre, l’execució de l’acte recorregut, 
quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies: 
 
a) Que l’execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació. 
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b) Que la impugnació es fonamentés en una causa de nul·litat de ple dret. 
 
3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori es notificarà a l’interessat concedint-li el termini per a pagar en període 
voluntari, en els següents extrems: 

 
• Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà 
satisfer fins al dia 20 del mes següent, o si aquest fos inhàbil, l’immediat hàbil 
posterior. 
 
• Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es 
podrà satisfer fins al dia 5 del segon mes següent, o si aquest fos inhàbil 
l’immediat hábil posterior. 

 
4. Quan de la resolució del recurs es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el 
deute resultant podrà ser abonat en els mateixos terminis establerts en el punt 
anterior. 
 
5. Quan l’Ajuntament conegui de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu, 
haurà de notificar el deute resultant i concedir període per a efectuar el pagament. 
 
6. Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, conclosa la via administrativa, els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, no reprendran les actuacions del 
procediment de constrenyiment mentre no conclogui el termini per a interposar el 
recurs contención administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució 
aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a 
aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució 
per a garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment 
mentre es conservi la seva vigència i eficacia la garantia aportada en via 
administrativa. El procediment es reprendrà o suspendrà d’acord amb la decisió que 
adopti l’òrgan judicial. 
 
7. L’Ajuntament podrà concedir la suspensió parcial quan el recurs es limiti a un 
element individualitzable, la repercussió en la determinació del deute resulti clarament 
quantificable. 
En aquests casos, la garantia només haurà de cobrir la quantia suspesa. 
 
 
Article 24. Suspensió de l’execució de sancions 
 
1. L’execució de les sancions tributàries quedarà suspesa, sense necessitat d’aportar 
garantia, si contra aquestes s’interposa en temps i forma recurs de reposició. 
 
2. En aquests casos no s’executaran les sancions mentre aquestes no siguin fermes 
en via administrativa, és a dir, mentre no hagi recaigut resolució del recurs de reposició 
o hagi transcorregut el termini per a presentar-lo. 
 
 
Article 25. Garanties 
 
1. La garantia a dipositar per a obtenir la suspensió del procediment serà de la següent 
quantitat: 
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a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal 
(quota inicialment liquidada) més interessos de demora, excepte que la 
garantia consisteixi en aval solidari o assegurança de caució. En aquesta 
excepció l’interès a aplicar serà l’interès legal d’acord amb l’article 26.4 de la 
LGT. 
 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma de quota 
inicial més un 25 per cent d’aquesta. 

 
2. La garantia podrà consistir en qualsevol dels mitjans següents: 

 
a) Diner efectiu o valors públics. 
 
b) Aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada. 
 
c) Per deutes inferiors a 1.502,53 euros, fiança personal i solidària prestada per 
dos contribuents que tributin en el municipi per l’impost sobre béns immobles i 
siguin de reconeguda solvència. 
 
d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provin les dificultats per a 
aportar garantia en qualsevol de les formes assenyalades. La suficiència de la 
garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 

 
3. Respecte a les garanties que hauran d’aportar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 67 d’aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 26. Concurrència de procediments 
 
1. En els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i 
procediments d’execució o concursals universals, judicials i no judicials i, en general, 
quan existeixin circumstàncies que aconsellin protegir els drets de la Hisenda 
Municipal, la Tresoreria podrà embargar preventivament béns o drets abans de la 
suspensió del procediment. 
 
2. La competència per a subscripció d’acords o convenis que resultessin de la 
tramitació del procediment anterior, correspondrà al tresorer. 
 
 

CAPÍTOL VIII. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
 
Article 27. Aspectes generals 
 
1. La devolució d’ingressos indeguts s’ajustarà al que disposa l’article 32 de la LGT i el 
Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol que aprovà el Reglament general de les 
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària. 
 
2. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, el qual 
haurà de fonamentar el seu dret i acompanyar el comprovant d’haver satisfet el deute. 
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No obstant, quan l’Àrea d’Hisenda conegui l’existència de cobraments duplicats o 
excessius, fefaentment acreditats, no sol·licitats pels interessats, tramitarà expedient 
que haurà de ser sotmès a la Junta de Govern Local. 
 
3. En els supòsits en que sigui procedent la devolució d’ingressos de rebuts als que 
s’han aplicat els incentius econòmics o bonificacions que tingui establerts l’Ajuntament, 
es compensarà d’ofici l’incentiu econòmic que pertoqui en cada cas. 
 
 
Article 28. Devolucions immediates 
 
1. Quan la devolució obeeixi a un pagament duplicat o a la rectificació d’un error 
material, de fet o aritmètic, podrà ser subsanat immediatament per l’Àrea d’Hisenda, 
prèvia presentació del rebut original, informe del cap responsable i conformitat de la 
Tresoreria. La devolució es farà efectiva mitjançant transferència bancària en un 
termini màxim de 15 dies des de la sol·licitud de l’interessat. Aquestes actuacions, 
degudament informades per la Intervenció, es presentaran a ratificació de la Junta de 
Govern Local. 
 
2. A aquests efectes i, d’acord amb la doctrina jurisprudencial – recollida, entre 
d’altres, en les SS del Tribunal Suprem de la Sala del Contenciós Administratiu de 20 
de desembre de 1989, de 27 de febrer de 1990 i de 28 de setembre de 1992 – les 
circumstàncies que s’han de donar per a entendre que s’ha produït una error material, 
de fet o aritmètic, són: 
 

a) Que es tracti de simples equivocacions elementals de noms, dates, 
operacions aritmètiques o transcripcions de documents. 
 
b) Que l’error s’apreciï tenint en compte exclusivament les dades de l’expedient 
en el que s’adverteix. 
 
c) Que l’error sigui patent i clar, sense necessitat d’acudir a interpretacions de 
normes jurídiques aplicables. 
 
d) Que no es procedeixi d’ofici a la revisió d’actes ferms i consentits. 
 
e) Que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l’acte. 

 
 
Article 29. Tramitació ordinària 
 
Les devolucions no incloses en l’article anterior exigiran acord previ de la Junta de 
Govern Local i, en el seu cas, la tramitació prevista a l’article 6è.2 de l’Ordenança 
general reguladora de les taxes municipals. 
 
 
Article 30. Interessos de demora, base de càlcul 
 
1. Quan es dicti l’acte administratiu d’anul·lació de la liquidació, es reconeixerà d’ofici 
el dret de l’interessat a percebre interessos de demora segons el que preveu l’article 
26.6 de la LGT. 
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2. La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en els 
supòsits d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran a 
raó de la part de la liquidació anul·lada. 
 
3. No es practicaran liquidacions per interessos de demora quan el seu import sigui 
inferior a 6,01 euros. 
 
 
Article 31. Interessos de demora, període 
 
El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des 
del dia en què es va efectuar l’ingrés fins a la data en què es va fer la proposta tècnica 
de liquidació d’interessos. 
Article 32. Interessos de demora, pagament 
 
El pagament efectiu es realitzarà, prèvia aprovació de la Junta de Govern Local, en el 
termini màxim d’un mes des de la proposta tècnica de liquidació d’interessos de 
demora. 
 
 
Article 33. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats 
 
1. Quan es declari l’ingrés indegut pel concepte de recàrrec de constrenyiment, bé 
perquè s’ha anul·lat la liquidació de la quota, bé perquè no resultava procedent exigir 
el recàrrec, es liquidaran interessos de demora sobre la quantia a retornar. 
 
2. Quan es declari improcedent la liquidació per recàrrec provincial sobre l’IAE i s’hagi 
de procedir a la seva devolució, es liquidaran interessos de demora sobre l’import a 
retornar. 
La devolució la realitzarà l’Ajuntament per compte de la Diputació, conseqüentment el 
seu import serà compensat en la primera liquidació d’ingressos que s’hagi de 
transferir. 
 
 
Article 34. Reembossament d’altres ingressos 
 
1. No es liquidaran interessos de demora en els següents casos: 
 

a) Devolucions parcials de la quota ingressada quan l’interessat hagi acreditat 
posteriorment que procedeix el prorrateig. 
 
b) Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter 
pregat, quan s’hagi ingressat la quota. 
 
c) Altres reembossaments sobre ingressos indeguts. 

 
2. En els supòsits d’autoliquidacions ingressades per import excessiu, es tramitarà 
d’ofici la devolució procedent, elevant prèviament l’autoliquidació a liquidació 
provisional o definitiva segons escaigui. 
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Article 35. Reintegrament del cost de les garanties 
 
1. Els expedients de devolució del cost de les garanties dipositades per a suspendre 
un procediment mentre es trobi pendent de resolució un recurs, en via administrativa o 
judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè pugui resoldre 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, la devolució 
que correspongui, seran els següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal i domicili de l’interessat. 
 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o 
parcialment l’acte administratiu impugnat del qual l’execució es va suspendre, així com 
certificació acreditativa de la fermesa d’aquesta. 
 
c) Import al qual ascendeix el cost de les garanties de les quals la devolució se 
sol·licita, i s’adjuntaran com a documents acreditatius en el supòsit dels avals atorgats 
per entitats de dipòsits o societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista 
de les comissions efectivament percebudes per formalització i manteniment de l’aval. 
 
d) Declaració expressa del mitjà escollit per el qual hagi d’efectuar-se la devolució, i es 
podrà optar per: 

 
• Transferència bancària, indicant el número de codi de compte, i les dades 
identificatives de l’entitat de crèdit o bancària. 
 
• Compensació en els termes previstos al Reglament General de Recaptació. 

 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades esmentades o no s’adjuntés la 
documentació necessària, es requerirà l’interessat per la seva subsanació, dins el 
termini de deu dies. 
 
4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia diferent a la sol·licitada per 
l’interessat, se li haurà de concedir audiència. 
 
5. L’expedient tramitat serà sotmès a resolució de la Junta de Govern Local. 
 
 

SUBSECCIÓ II – GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
 

CAPÍTOL I. PREUS PÚBLICS 
 
 
Article 36. Concepte 
 
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de 
competència municipal quan es donin les següents circumstàncies: 
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a) Que la recepció del servei sigui voluntari per a l’interessat, perquè no resulta 
imprescindible per a la seva vida privada o social. 
 
b) Que el servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal 
propi de l’Ajuntament. 

 
 
Article 37. Fixació de preus públics 
 
1. L'establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació 
en la forma legalment establerta. No obstant això, en el cas que sigui necessari aplicar 
preus públics no previstos o modificar els existents per circumstàncies sobrevingudes, 
es delega en la Junta de Govern Local la facultat d’establir o modificar aquests, amb el 
següent procediment: 
 

a) Proposta acompanyada de la corresponent memòria econòmico-financera 
justificativa. 
 
b) Informe de la Intervenció municipal. 
 
c) Acord exprés de la Junta de Govern Local. 
 
d) Publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província indicant que 
contra l’acord pres es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el 
termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació, o 
qualsevol altre que es consideri convenient i exposició en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

 
2. Els preus públics aprovats o les seves modificacions regiran a partir de la data de la 
publicació en el BOP citada a l’apartat d) immediatament anterior. 
 
3. La Junta de Govern Local, a proposta de l’àrea corresponent i previ dictamen 
favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, podrà atorgar ajuts amb càrrec al 
pressupost municipal que cobreixin de forma total o parcial les tarifes dels preus 
públics. 
 
 
Article 38. De venciment periòdic 
 
1. Els preus públics de venciment periòdic es gestionaran a partir de la matrícula de 
contribuents, formada en base a les dades declarades per aquests en el moment de 
sol·licitar la prestació del servei, o realització d’activitats que els afectin o interessin. 
 
2. Les modificacions en les quotes que responguin a variació de les tarifes contingudes 
en la respectiva ordenança no precisaran de notificació individualitzada. 
 
3. En el moment d’alta s’informarà l’obligat de les dates de pagament, règim de 
declaració de variació i altres circumstàncies que siguin precises de conèixer per al 
correcte compliment de les seves obligacions posteriors. 
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Article 39. De venciment no periòdic 
 
1. Haurà de practicar-se liquidació individualitzada en els següents supòsits: 
 

a) Quan se sol·liciti un servei de la competència local que tingui caràcter de 
singular. 
 
b) La primera liquidació que es practica corresponent a l’alta en una matrícula 
d’obligats al pagament per la prestació de serveis que tindrà caràcter continu. 

 
2. En el supòsit de l’anterior apartat 1.b, una vegada notificada l’alta en el registre de 
contribuents, les successives liquidacions es notificaran i exaccionaran, com a deutes 
de venciment periòdic en la forma regulada a l’article anterior. 
 
 
Article 40. Pagament 
 
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o 
la realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import 
total o parcial. 
 
2. El període de pagament voluntari serà el que, en cada cas, estableixi l’ordenança, 
que figurarà indicat en el document de pagament. 
 
 

CAPÍTOL II. ALTRES CRÈDITS 
 
 
Article 41. Altres crèdits no tributaris 
 
1. L’Ajuntament és titular d’altres crèdits de dret públic, per a la realització dels quals 
es dicten algunes regles en el present capítol. 
 
2. Per al cobrament d’aquestes quantitats, l’Ajuntament ostenta les prerrogatives 
establertes legalment i podrà aplicar el procediment recaptatori fixat al Reglament 
General de Recaptació; tot això, en virtut del previst a l’article 2.2 del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, en 
relació amb l’article 10 de la Llei General Pressupostària. 
 
 
Article 42. Ingressos per actuacions urbanístiques 
 
1. Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística pel sistema de 
cooperació estan obligats a sufragar els costos d’urbanització, als efectes dels quals 
l’Ajuntament liquidarà quotes d’urbanització, que en el cas de no ser pagades en 
període voluntari s’exigiran per la via de constrenyiment, segons preveu l’article 65 del 
Reglament de gestió urbanística. 
 
2. Quan l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la 
Junta de Compensació serà directament responsable davant l’Ajuntament de la 
realització de les obres d’urbanització. 
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Les quantitats pendents de pagament a la Junta de Compensació pels seus membres, 
seran  exigibles en via de constrenyiment per l’Ajuntament si existeix petició de la 
Junta. 
 
3. Si el propietari del terreny, a qui s’han liquidat quotes d’urbanització, renuncia al seu 
bé, a favor de la comunitat, s’acceptarà el pagament en espècie. 
 
4. Si s’haguessin constituït entitats de conservació urbanística, l’Ajuntament, en la 
seva condició de titular dels terrenys de domini públic, exigirà, per la via de 
constrenyiment, les quotes que s’acreditin a favor de l’entitat de conservació, a 
sol·licitud d’aquesta. 
L’import de la recaptació es lliurarà a l’entitat encarregada de la conservació, de 
conformitat amb el que preveu l’article 70 del Reglament de Gestió Urbanística. 
 
 
Article 43. Responsabilitats de particulars 
 
1. L’adjudicatari per a la realització d’obres, serveis o subministraments municipals que 
ocasioni danys i perjudicis amb motiu de la seva prestació o bé per la demora en la 
seva conclusió, vindrà obligat a indemnitzar l’Ajuntament. 
 
2. L’import de tal indemnització es retraurà de la fiança definitiva que hagués constituït 
el contractista, i, si aquesta no abastés a cobrir la quantia de la responsabilitat, 
s’exaccionarà per la via de constrenyiment la suma no coberta. 
 
3. El particular que ocasioni danys en els béns o drets municipals d’ús o servei públics, 
vindrà obligat a la seva reparació. Quan les circumstàncies del dany, o del bé afectat 
ho aconsellin, serà l’Ajuntament qui procedeixi a l’execució de les obres de reparació, 
exigint a l’autor del dany l’import satisfet. 
 
4. Si el pagament no es realitza en període voluntari, s’exigirà en via de 
constrenyiment. 
 
 
Article 44. Reintegraments 
 
1. Si l’Ajuntament concedís una subvenció finalista, de què l’aplicació no ha estat 
correctament justificada, exigirà que s’acrediti el destí d’aquesta. 
 
2. Verificada la indeguda aplicació, total o parcial, es requerirà el reintegrament de la 
suma no destinada a la finalitat per a la qual es va concedir. Si aquest reintegrament 
no té lloc dins el termini que s’assenyali, podrà ser exigit en via de constrenyiment. 
 
3. En el supòsit de realització d’un pagament indegut, tan punt sigui coneguda tal 
situació per la Intervenció, es requerirà el perceptor per a que reintegri el seu import en 
el terme que s’assenyali. Si s’incompleix aquesta obligació, el reintegrament s’exigirà 
en via de constrenyiment. 
 
 
 
 
 

22



 23 

Article 45. Execucions subsidiàries 
 
L’Ajuntament ostenta les prerrogatives establertes legalment i podrà aplicar el 
procediment recaptatori fixat al Reglament general de recaptació i la via de 
constrenyiment per a rescabalar els costos de les execucions subsidiàries que hagi de 
realitzar. 
 
 

SECCIÓ IV- RECAPTACIÓ 
 

SUBSECCIÓ I. DEL PAGAMENT DELS DEUTES. NORMES GENERALS 
 
 
Article 53. Règim legal i remissió normativa 
 
La recaptació municipal es regirà: 
 
 a) Per la LGT i altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria. 
 
 b) Pel vigent Reglament general de recaptació. 
 
 c) Per les normes de cada tribut i altres ingressos de dret públic. 
 
 d) Per la present ordenança general. 
 
En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament General de Recaptació. 
 
 
Article 54. Òrgans de recaptació 
 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i altres ingressos de dret públic 
municipals es realitzarà directament pel propi Ajuntament. La Tresoreria exercirà la 
direcció del servei i seran al seu càrrec els treballs d’organització i coordinació. 
 
2. Correspon a la Intervenció i a la Tresoreria municipal dictar instruccions tècniques 
per desenvolupar i complementar les funcions atribuïdes a les Unitats de Recaptació. 
 
3. En el procediment de recaptació en via de constrenyiment, les competències i 
funcions que el Reglament general de recaptació assigna als òrgans del Ministeri 
d’Economia i Hisenda hauran d’entendre’s referits als òrgans municipals, segons la 
correlació que s’indica en els articles següents. 
 
4. Les potestats, facultats i prerrogatives que corresponen a l’Ajuntament en la seva 
condició d’Administració Tributària en aquesta i la resta d’ordenances fiscals s’entenen 
referides a l’ens en qui l’Ajuntament tingui delegada la gestió, recaptació i inspecció de 
tributs i altres exaccions de dret públic. 
 
 
Article 55. Funcions de la Junta de Govern Local 
 
Correspon a la Junta de Govern Local l’exercici de les funcions atribuïdes al delegat 
l’AEAT, en el Reglament general de recaptació. 
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Article 56. Funcions de l’interventor 
 
Correspondran a la Intervenció totes aquelles funcions que, segons el Reglament de 
recaptació, corresponen a la Intervenció de la Delegació d’Hisenda. 
 
 
Article 57. Altres funcions 
 
1. Qualsevol altra funció atribuïda a l’òrgan del Ministeri d’Hisenda distints dels 
referenciats anteriorment, correspondrà a l’Ajuntament dins l’esfera de competències 
deduïda de la seva organització interna. 
 
2. En el supòsit de dubtosa atribució funcional, resoldrà l’alcalde a proposta de la 
Intervenció. 
 
 
Article 58. Sistema de recaptació 
 
1. La recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en 
període voluntari a través de les entitats col·laboradores que s’indicaran en el 
document remès al domicili del subjecte passiu, document que serà apte i suficient per 
a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores. 
 
2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, la comunicació, que podrà ser 
utilitzada com a document de pagament, es remetrà per correu ordinari, sense 
acusament de recepció, atès que no es preceptiu el poder acreditar la recepció pel 
subjecte passiu. 
Si no es rebessin aquests documents, el contribuent pot acudir a l’Àrea d’Hisenda on 
s’expedirà el corresponent duplicat. 
3. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el 
corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis 
fixats en el calendari de cobrament, sense que pugui oposar-se a l’inici de la via de 
constrenyiment la no recepció del document de pagament. 
 
4. El pagament dels deutes en període executiu podrà realitzar-se en entitat 
col·laboradora en les condicions i terminis determinats en el document que es remetrà 
al domicili del deutor. 
 
 
Article 59. Domiciliació bancària 
 
1. Es potenciarà la domiciliació bancària, i s’impulsarà la campanya que divulgui els 
seus avantatges, així com l’atorgament d’incentius econòmics o d’altres tipus que 
incrementin la seva captació. 
 
2. La Junta de Govern Local en el moment de l’aprovació del calendari fiscal anual 
podrà establir el fraccionament en el pagament dels tributs i preus públics d’exacció 
periòdica per a tots aquells contribuents que ho sol·licitin i que hagin autoritzat la 
corresponent domiciliació bancària abans de la finalització del termini que s’estableixi a 
l’efecte. 
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3. En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili del contribuent el 
document de pagament; alternativament, les dades del deute s’incorporaran en el 
suport magnètic que origini el corresponent càrrec bancari, i la entitat financera haurà 
d’expedir i remetre el comprovant de càrrec al compte. 
 
4. Quan quedi acreditat que la domiciliació no hagués causat efecte per raons alienes 
al contribuent i s’hagués iniciat el període executiu d’un deute del qual la domiciliació 
havia estat ordenada, només s’exigirà el pagament de la quota inicialment liquidada. 
 
 
Article 60. Desenvolupament del cobrament en període voluntari 
 
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores. En 
aquells casos excepcionals en què s’estableixi la possibilitat de fer efectiu un 
pagament a la Tresoreria municipal, els mitjans admissibles són el diner de curs legal 
o xec nominatiu a favor de l’Ajuntament de la Cellera de Ter i conformat per una entitat 
bancària. 
 
2. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva, tant per tributs com per altres ingressos de dret públic, seran els 
determinats per l’Ajuntament, en el calendari de cobrament, que serà publicat al BOP i 
exposat en el tauler d’anuncis municipal. En cap cas el termini per a pagar aquests 
crèdits serà inferior a dos mesos naturals. 
 
3. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions d’ingrés directe 
serà el que consti en la notificació dirigida al subjecte passiu, sense que pugui ser 
inferior al període establert a l’article 62 de la LGT i que és el següent: 
 
 a) Per als deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la 
 notificació fins el dia 20 del mes següent o si aquest fos inhàbil, l’immediat 
 hàbil posterior. 
 
 b) Per als deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de 
 notificació fins el dia 5 del segon mes següent, o si aquest fos inhàbil, 
 l’immediat  hàbil posterior. 
 
4. Les quotes corresponents a declaracions necessàries perquè l’Ajuntament pugui 
practicar la liquidació, o autoliquidacions, presentades fora del termini sense 
requeriment previ, s’incrementarà amb els següents recàrrecs: 
 
Declaració després període voluntari recàrrecs 
 
 - En el termini de 3 mesos, 5% 
 
 - Entre 3 i 6 mesos, 10% 
 
 - Entre 6 i 12 mesos, 15% 
 
 - Després de 12 mesos, 20% 
 
En les liquidacions presentades després de 12 mesos des de la finalització del termini 
establert per a la presentació, a més del recàrrec anterior, s’exigiran els interessos de 
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demora pel període transcorregut des del dia següent a la finalització dels 12 mesos 
posteriors a l’acabament del termini establert per la presentació, fins el moment en que 
l’autoliquidació o declaració s’hagi presentat. 
 
5. En els supòsits d’autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés, en el 
moment de presentar l’autoliquidació extemporània, a més dels recàrrecs previstos al 
punt anterior, exigirà el recàrrec de constrenyiment. 
 
6. Els deutes per conceptes diferents als regulats als punts anteriors, hauran de pagar-
se en els terminis que determinin les normes d’acord amb les quals s’exigeixin 
aquests. En el cas que no es determinés el termini, s’aplicarà el que disposa aquest 
article. 
 
7. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en via de 
constrenyiment, que es computaran com a pagaments les quantitats satisfetes fora de 
termini, en el seu cas. 
Perquè el deute en període voluntari quedi extingit, ha de ser pagat en la seva totalitat. 
 
8. L’import dels recàrrecs establerts a l’apartat 4rt anterior es reduirà en un 25 per cent 
sempre que es realitzi l’ingrés total de l’import restant del recàrrec en el termini de 
l’apartat 2n de l’article 62 de la LGT, en les següents condicions. El termini d’ingrés 
quedarà obert amb la notificació de la liquidació de l’esmentat recàrrec. 
 
La reducció es practicarà únicament: 
 
 a) En el supòsit d’autoliquidacions extemporànies si s’ha realitzat l’ingrés total 
de  l’import del deute resultant en el moment de la seva presentació 
 
 b) En el supòsit de liquidacions practicades per l’Administració si s’ha realitzat 
 l’ingrés total de l’import del deute resultant en el termini de l’apartat segon de 
 l’article 62 de la LGT. 
 
 c) En el supòsit d’acords d’ajornament o fraccionament si es donen totes i c
 adascuna de  les següents condicions: 
 1. Si es realitza l’ingrés en el termini o terminis fixats. 
 2. Si s’ha constituït garantia d’aval o certificat de caució 
 3. Si l’obligat al pagament hagués sol·licitat l’ajornament o fraccionament al 
temps  de presentar l’autoliquidació extemporània o amb anterioritat a la finalització 
 del  termini de apartat segon de l’article 62 de la LGT, obert amb la 
notificació de la  liquidació resultant de la declaració extemporània. 
 Si l’obligat al pagament no realitza els ingressos en els períodes esmentats 
 anteriorment, inclosos els corresponents als acords d’ajornament o 
fraccionament,  l’Ajuntament exigirà que ingressi l’import de la reducció que se li 
hagi practicat  anteriorment sense més requisit que la notificació a l’interessat. 
 
 
Article 61. Deure de col·laborar amb l’Administració 
 
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a 
l’Administració Tributària les dades i antecedents necessaris per al cobrament de les 
quantitats que com a ingressos de dret públic aquella hagi de percebre. 
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2. En particular, les persones o entitats dipositàries de diner en efectiu o en comptes, 
valors i altres béns de deutors a l’Administració municipal en període executiu, estan 
obligats a informar als òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en 
exercici de les funcions legals, s’efectuïn. 
 
3. Tot obligat al pagament d’un deute haurà de manifestar, quan se’l requereixi, béns i 
drets del seu patrimoni en quantia suficient per a cobrir l’import del deute. 
 
4. L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest 
article, podrà originar la imposició de sancions, segons el que s’estableix en la secció 
V d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 62. Òrgan competent per a ajornaments i fraccionaments 
 
1. Serà competència de la Junta de Govern Local l’atorgament de fraccionament i 
ajornaments de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic en període voluntari, 
quan siguin de quantia superior a 6.000,00 euros. 
 
2. Serà competència del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda, per delegació de la Junta 
de Govern, l’atorgament de fraccionaments i/o ajornaments dels deutes tributaris i 
altres ingressos de dret públic en període voluntari, fins a la quantia de 6.000,00 euros. 
 
3. Serà competència de l’agent executiu, amb l’autorització de la Tresoreria, 
l’atorgament de fraccionaments i/o ajornaments dels deutes tributaris i altres ingressos 
de dret públic en període executiu. 
 
 
Article 63. Concessió d’ajornament i/o fraccionament 
 
1. La sol·licitud es tramitarà mitjançant escrit adreçat l’alcalde o compareixença de 
l’obligat tributari a l’Àrea d’Hisenda. 
 
Seran requisits indispensables per a la concessió de l’ajornament i/o fraccionament 
trovarse al corrent de pagament de les obligacions tributàries. 
 
Quan la quantia superi els 6.000,00 euros serà necessària la presentació, junt amb la 
sol·licitud de fraccionament/ajornament, de compromís d’entitat financera de 
formalitzar aval bancari que cobreixi l’import indicat a l’article 67 de la present 
ordenança. 
Cas que la quantia sigui inferior als 6.000,00 euros no serà necessària l’aportació de 
garantia ni de documentació complementària. 
 
2. Serà preceptiu per a la concessió de l’ajornament i/o fraccionament que el 
sol·licitant domiciliï el pagament d’aquest. 
 
3. L’ajornament o fraccionament es concedirà fins a un màxim d’1 any excepte el que 
preveu l’apartat 4 del present article. 
 
4. El termini podrà ser de 5 anys en els casos següents: 
  
 • Quan es tracti de contribucions especials. 
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 • Quan es tracti de l’impost s/l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
 urbana, sempre que sigui a títol lucratiu per herència. 
 
5. Si es denega l’ajornament o fraccionament, es notificarà al sol·licitant que el deute 
s’haurà de pagar, junt amb els interessos meritats fins la data de la resolució, en els 
terminis establerts a l’article 61.3 d’aquesta ordenança. 
 
6. Si no hagués transcorregut el període reglamentari d’ingrés i el pagament es 
produeix dins d’aquest, no es liquidaran interessos de demora. 
 
7. Contra la resolució de denegació de l’ajornament o fraccionament de pagament, 
podrá interposar-se recurs de reposició davant la Junta de Govern Local o tinent 
d’alcalde d’Hisenda quan així procedeixi en el termini d’un mes comptat des del dia de 
la recepció d’aquesta notificació. 
 
8. Contra la denegació d’aquest recurs podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu en les mateixes condicions que les recollides a l’article 23 d’aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 64. Còmput d’interessos per ajornament i fraccionament. 
 
1. Les quantitats de les quals s’ajorni o fraccioni el pagament, exclòs, en el seu cas, el 
recàrrec de constrenyiment, meritaran interessos de demora pel temps que duri 
l’ajornament i/o fraccionament i al tipus d’interès de demora o tipus d’interès legal 
fixats en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i segons es tracti de deutes 
tributaris o no tributaris. 
 
2. En l’aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles: 
 
 a) El temps de l’ajornament es computa des del venciment del període voluntari 
i  fins la  finalització del termini concedit. 
 
 b) En el cas de fraccionament, es computaran interessos meritats per cada 
fracció  des del venciment del període voluntari fins el venciment del termini 
concedit, i  s’haurà de satisfer junt amb l’esmentat fraccionament. 
 
 3. Si, quan arribés el venciment del deute ajornat o fraccionat, no es realitzés el 
 pagament s’anul·larà la liquidació d’interessos de demora, corresponent als 
 terminis vençuts i a aquells altres pendents de venciment. 
 
 4. La liquidació d’interessos es practicarà en el moment d’efectuar el pagament, 
 prenent com a base de càlcul el principal del deute. 
 
 5. El tipus d’interès a aplicar serà el vigent al llarg del període. 
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Article 65. Actuacions en el supòsit de falta de pagament en ajornaments i 
fraccionament 
 
Es procedirà d’acord amb l’establert a l’article 54 del vigent Reglament general de 
recaptació. 
 
 
Article 66. Garanties de l’ajornament 
 
1. La garantia cobrirà l’import del principal i dels interessos de demora, o interès legal 
en el supòsit previst en l’article 26 de la LGT, que generi l’ajornament, més un 25 per 
cent de la suma d’ambdues partides. 
 
2. S’acceptaran les següents garanties: 
 
 a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import del deute i dels 
interessos  de demora calculats. El terme d’aquest aval haurà d’excedir en 6 
mesos,  almenys, al venciment dels terminis concedits i estarà degudament 
intervingut. 
 
 b) Certificacions d’obra aprovades per l’Ajuntament, de les quals el pagament 
 quedarà retingut mentre no es cancel·li el deute afiançat. 
 
 c) Fiança personal i solidària. 
 
 d) Qualsevol altre que, a judici de la Intervenció, es consideri suficient per a 
 garantir el deute tributari. 
 
3. La garantia haurà d’aportar-se a la Tresoreria Municipal en el termini de trenta diez 
següents al de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini 
sense formalitzar la garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el 
deute amb els seus interessos de demora i el recàrrec de constrenyiment, sempre que 
hagi conclòs el període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en 
període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment. 
 
4. Quan es concedeixi un ajornament sense prestació de garantia, podrà ordenar-se la 
retenció cautelar dels pagaments que l’Ajuntament hagi d’efectuar al deutor. 
 
5. Quan en el procediment executiu, s’hagi realitzat anotació preventiva 
d’embargament en registre públic de béns de valor suficient, a judici de la Tresoreria, 
es considerarà garantit el deute i no serà necessari aportar nova garantia. 
 
 
Article 67. Compensació 
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament que es trobin en fase de 
gestió recaptatòria, tant voluntària com executiva, amb les obligacions reconegudes 
per part d’aquell i a favor del deutor. 
 
2. Quan la compensació afecti a deutes en període voluntari, serà necessari que la 
sol·liciti el deutor. 
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3. Quan els deutes es trobin en període executiu la compensació es practicarà d’ofici i 
será notificada al deutor. 
 
 
Article 68. Compensació d’ofici de deutes d’entitats públiques 
 
Els deutes a favor de l’Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, organismo 
autònom, seguretat social o entitat de dret públic, de la qual l’activitat no es regeixi per 
l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini 
d’ingrés en període voluntari. 
 
 
Article 69. Crèdits incobrables, situació d’insolvència. 
 
Als efectes de declaració de crèdits incobrables, l’agent executiu documentarà 
degudament els expedients, formulant proposta que, amb la conformitat de Tresoreria, 
se sotmetrà a fiscalització de la Intervenció i aprovació de la Junta de Govern Locall. 
En base als criteris d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla a 
continuació la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de 
crèdit incobrable, en funció de la quantia d’aquests. 
 
 
Article 70. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de 
crèdits incobrables 
 
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procediment amb el 
d’eficàcia administrativa, s’estableixen els requisits i condicions que hauran de 
verificar-se amb caràcter previ a la proposta de declaració de crèdits incobrables. 
 
2. Es formalitzarà proposta de baixa quan, independentment de la quantia del deute, 
no es disposés del NIF del subjecte passiu. 
 
3. Es formalitzarà proposta de baixa per tots aquells subjectes passius amb deutes 
acumulats inferiors a 6 euros. 
 
4. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i característiques 
del deute, distingint els següents supòsits: 
 
4.1 Expedients per deutes acumulats fins 31-12-1999 d’import inferior a 30,05 euros, 
sense que el deutor ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a 01-01-
2000. 
 
Es formularà proposta en qualsevol dels següents casos: 
 
 a) Intentada la notificació en tots els domicilis que figurin en els valors i en el 
 domicili que consta en el padró d’habitants resulti el deutor desconegut. 
 
 b) Intentada la notificació en els domicilis assenyalats en l’apartat a en distintes 
 ocasions resulti absent, sempre que es manqui de NIF. 
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 c) Disposant de NIF del deutor s’ha intentat la notificació en la forma i amb el 
 resultat assenyalat a l’apartat b i també s’ha intentat l’embargament de fons en 
 distintes entitats bancàries amb resultat negatiu. 
 
4.2. Expedients per deutes acumulats fins 31-12-1999 d’import inferior a 30,05 euros 
corresponents a un deutor que deu altres conceptes liquidats després d’01-01-2000. 
Atès que la notificació de deutes i d’actuacions es referirà tant als valors liquidats 
abans de 31-12-99 com als posteriors, el tresorer valorarà la conveniència d’estendre 
la proposta als valors liquidats després d’ 01-01-2000. 
 
4.3. Expedients per deutes acumulats fins 31-12-1999, d’import comprès entre 30,06 
euros i 60,10 euros sense que el deutor ho sigui per altres conceptes liquidats amb 
posterioritat a 01-01-2000. 
Es formularà proposta en qualsevol dels següents supòsits: 
 
a) S’ha intentat la notificació en els domicilis assenyalats al punt 4.1.a amb el resultat 
de desconegut o absent en varis repartiments. 
 • S’ha publicat al BOP. 
 • No es disposa de NIF. 
 • No s’ha satisfet el deute no s’ha conegut cap nou element. 
 
b) S’ha intentat la notificació pels mitjans i amb el resultat assenyalat a l’apartat a 
anterior. 
 • Disposant de NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en distintes 
 entitats bancàries amb resultat negatiu. 
 
c) S’ha practicat notificació rebuda pel deutor. 
 • L’embargament de fons en distintes entitats es negatiu. 
 • L’embargament de salaris no és possible. 
 
4.4. Expedients per deutes acumulats fins 31-12-1999 d’import comprès entre 30,06 
euros i 60,10 euros corresponents a un deutor que deu altres conceptes liquidats 
després d’01-01-2000. 
És d’aplicació l’assenyalat al punt 2.2, havent-se de considerar que en el supòsit de 
posseir NIF serà precís investigar també l’existència de béns immobles inscrits en el 
Registre de la Propietat a nom del subjecte passiu. 
En funció del resultat d’aquesta última gestió i segons les característiques del deute 
posterior a 01-01-2000, el tresorer valorarà l’abast de la proposta. 
 
4.5. Expedients per deutes acumulats fins 31-12-1999, d’import comprès entre 60,11 i 
300,51 euros, sense que el deutor ho sigui per altres conceptes liquidats amb 
posterioritat a 01-01-2000. 
Es formularà proposta quan es donin les condicions de qualsevol dels següents 
supòsits: 
 
a) S’ha intentat la notificació en els domicilis assenyalats al punt 2.1.a amb el resultat 
de desconegut o absent en varis repartiments. 
 • S’ha publicat al BOP. 
 • No es disposa de NIF. 
 • No s’ha satisfet el deute ni s’ha conegut cap altre nou element. 
 • No figura com a subjecte passiu en el padró de l’IBI o de l’IAE. 
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b) S’ha intentat la notificació pels mitjans i amb els resultats assenyalats a l’apartat a 
anterior. 
 • Disposant de NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en distintes 
 entitats bancàries amb resultat negatiu. 
 • S’ha intentat l’embargament de salaris amb resultat negatiu. 
 
c) S’ha practicat notificació vàlida. 
 • L’embargament de fons en distintes entitats és negatiu. 
 • L’embargament de salaris no és aplicable. 
 • No existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor. 
 
d) S’ha practicat notificació vàlida. 
 • L’embargament de fons en distintes entitats és negatiu. 
 • L’embargament de salaris no és possible. 
 • Existint béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor, el 
tresorer  s’oposa a l’embargament de l’immoble per considerar desproporcionada 
aquesta  actuació en relació a l’import del deute. 
 
4.6. Expedients per deutes acumulats fins 31-12-1999, d’import comprès entre 60,11 
euros i 300,51 euros corresponents a un deutor que deu altres concepte liquidats 
després d’01-01-2000. 
El tresorer valorarà l’abast de la proposta quant a la procedència d’estendre-la a 
conceptes liquidats després d’01-01-2000. 
 
4.7. Expedients per deutes acumulats fins 31-12-1999 superiors a 300,51 euros 
Es formalitzarà proposta quan es donin totes les condicions de qualsevol dels 
següents conceptes: 
 
a) S’ha intentat la notificació en els domicilis assenyalats al punt 4.1.a amb el resultat 
de desconegut o absent en varis repartiments. 
 • S’ha publicat al BOP. 
 • No es disposa de NIF. 
 • No s’ha satisfet el deute ni s’ha conegut cap nou element. 
 • No figura com a subjecte passiu en el padró de l’IBI. o de l’IAE. 
 
b) S’ha intentat la notificació pels mitjans i amb els resultats assenyalats a l’apartat a 
anterior. 
 • Disposant de NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en distintes 
 entitats bancàries amb resultat negatiu. 
 • S’ha intentat l’embargament de salaris amb resultat negatiu. 
 • No existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor. 
 
c) S’ha practicat notificació vàlida. 
 • L’embargament de fons de distintes entitats és negatiu. 
 • L’embargament de salaris no és possible. 
 • No existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor. 
 • S’ha investigat en el Registre Mercantil amb resultat negatiu. 
 
5. En la tramitació d’expedients de crèdits incobrables per multes de circulació, es 
podrán simplificar els requeriments, considerant els paràmetres d’import del deute i 
reincidència de les infraccions. 
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A aquests efectes, i a proposta del regidor responsable de Circulació, per resolució de 
l’Alcaldia es dictaran normes complementàries de les contingudes en aquesta 
Ordenança. 
 
 
Article 71. Execució forçosa 
 
1. Als efectes de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els 
mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan sigui necessari procedir a l’execució 
forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300,51 euros només 
s’ordenaran les actuacions d’embargament següents: 
 
a. Deutes de quantia inferior a 30, 05 euros. 
 • Embargament en diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
 
b. Deutes de quantia compreses entre 30,05 i 300,05,- euros. 
 • Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
 • Crèdits, valors i drets realitzables en l’acte, o a curt termini. 
 • Sous, salaris o pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es 
computaran tots els deutes d’un contribuent que quedin pendents de pagament i 
sempre que s’hagués dictat providència d’embargament. 
 
3. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1 sigui negatiu, 
es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300,05 euros es 
podrá ordenar l’embargament dels béns i drets previstos a l’article 169 de la LGT, 
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 
 
5. No obstant el previst en el punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé del qual el valor 
fos superior a la quantia del deute, es consultarà al tresorer i s’actuarà tenint el compte 
les seves indicacions. 
 
6. Sense perjudici del criteri general reflexat a l’apartat anterior, quan el deutor hagi 
sol·licitat l’alteració de l’ordre d’embargament dels seus béns es respectarà el 
contingut de la sol·licitud sempre que, a criteri de l’òrgan de recaptació, la realització 
del dèbit no es vegi dificultat. 
 
 

SUBSECCCIÓ II. DEL TERMINI ESPECIAL PER AL PAGAMENT EN PERÍODE 
VOLUNTARI DE DETERMINATS DEUTES DE COBRAMENT PERIÒDIC 

 
 
Article 72. Fonament 
 
Per tal de facilitar el pagament de determinats deutes de cobrament periòdic als 
contribuents i altres obligats tributaris que es trobin amb problemes de liquiditat, 
s’estableix un termini especial de pagament, amb el contingut i efectes que regulen els 
articles següents. 
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Article 73. Terminis de pagament en període voluntari 
Als efectes del previst en l’article anterior, es distingeixen dos tipus de terminis per al 
pagament en període voluntari dels deutes per rebut. 
 
 a) Termini normal: Serà d’aplicació general i no es modifica respecte de l’any 
 anterior. 
 
 b) Termini especial: Serà d’aplicació durant l’any en curs, als contribuents i 
 altres obligats tributaris que sol·licitin el benefici i atorguin conformitat 
 expressa a les seves  condicions. 
 El termini especial finalitzarà, en tot cas, el 30 de novembre amb l’últim càrrec 
 en el compte del contribuent beneficiari. 
 
 
Article 74. Requisits i termini per formular sol·licituds 
 
1. Requisits 
 
 a) Sol·licitud i acceptació expressa de condicions motivant la impossibilitat de 
 fer front als terminis generals de pagament. A tal efecte caldrà complimentar el 
 formulari especial que facilitarà l’Àrea municipal d’Hisenda i assenyalar els 
 rebuts a incloure en el benefici. 
 
 b) No tenir cap deute en executiva. 
 
 c) Que el total anual del principal dels rebuts inclosos en el benefici sigui 
 superior a 400 euros i la fracció mensual superior a 40 euros. 
 
 d) Signar l’autorització de domiciliació bancària. 
 
2. Termini per formular les sol·licituds 
L’Àrea municipal d’Hisenda comunicarà al contribuent les novetats fiscals de l’exercici i 
el període de presentació de les sol.licituds. 
 
3. Resolució de les sol·licituds 
Seran resoltes pel Regidor d’Hisenda a proposta de la Tresoreria municipal i previ 
informe de l’interventor. Amb el mateix procediment es resoldran les excepcions al 
requisit 1, paràgraf c) anterior. 
 
 
Article 75. Abast del benefici 
 
1. Estimat el deute tributari del sol·licitant corresponent a determinats rebuts de padró 
de l’exercici, l’Àrea d’Hisenda fracciona el seu import en deu mensualitats i emet els 
correlatius 10 rebuts domiciliats en el compte assenyalat pel contribuent. Els rebuts no 
inclouran interessos i, en tot cas, l’últim càrrec en el compte bancari es produirà el 30 
de novembre. 
 
2. L’Àrea d’Hisenda practica l’aplicació ordinària dels cobrament segons regula l’article 
76 següent i, posteriorment, lliura els rebuts definitius a petició del contribuent. 
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3. Durant el mes de gener de l’exercici següent, si el contribuent ha complert 
correctament amb els fraccionaments atorgats i existeix saldo al seu favor, segons 
preveu l’article 76 següent, l’Àrea d’Hisenda reintegrarà al contribuent el saldo 
esmentat incrementat amb un 2% de l’import anual total dels rebuts inclosos en el 
benefici. 
 
 
Article 76. Aplicació ordinària dels pagaments 
 
1. L’Àrea d’Hisenda aplicarà els pagaments mensuals realitzats a compte per cada 
beneficiari al principal dels rebuts inclosos en el benefici. 
 
2. Si el resultat de l’aplicació genera un saldo a favor del contribuent, aquest serà 
retornat en les condicions previstes a l’article 75.3 anterior. 
 
3. Si el resultat de l’aplicació genera un saldo a favor de l’Ajuntament, aquest emetrà 
un nou rebut que serà domiciliat en el mateix compte que hagi rebut els càrrecs 
anteriors. 
 
 
 
Article 77. Aplicació extraordinària de pagaments per incompliment del 
beneficiari 
 
Si el beneficiari del termini especial incorregués en impagament de qualsevol 
venciment es produiran automàticament els següents efectes: 
 
 1. Pèrdua del benefici i aplicació del termini normal de pagament amb 
 repercussió dels costos de cobrament i d’impagament suportats per 
 l’Ajuntament des de l’inici del benefici. 
 
 2. Els pagaments realitzats s’apliquen a deutes del mateix contribuent amb 
 criteris d’eficiència en la gestió. No es tindran en compte les fraccions de rebut. 
 El saldo no aplicat, en el seu cas, queda a compte de posteriors aplicacions. El 
 contribuent podrà sol·licitar la seva devolució. 
  
 3. L’Ajuntament notifica al contribuent l’aplicació del termini normal de 
 cobrament i les noves condicions de recaptació. 
 
 
Article 78. Àmbit d’afectació normativa 
 
La normativa reguladora del termini especial afecta, únicament i exclusivament, la 
durada del termini per al pagament dels deutes per rebut i, per tant, no suposa cap 
alteració dels terminis per exercir els recursos en la seva contra, ni qualsevol altre 
aspecte de la gestió tributària, que es seguirà regint per la seva normativa específica. 
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SECCIÓ V. INSPECCIÓ DE TRIBUTS 
 
 
Article 79. Règim general de la inspecció fiscal municipal 
 
1. El Servei d’inspecció tributària té encomanades les funcions de comprovar i 
investigar el compliment acurat de les obligacions tributàries que estableix el sistema 
tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, regularitzar la situació 
tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions. 
 
2. D’acord amb el que preveuen els articles 12 i 13 del TRLRHL, la inspecció dels 
tributs aplicarà, si cal, el règim d’infraccions i sancions previst en la LGT i les 
disposicions que la desenvolupen. En tot cas, tindran carácter supletori la LRJPAC, en 
especial la DA 5ª, mentre no sigui directament aplicable, i les altres disposicions 
generals de dret administratiu. 
 
 
Article 80. Personal inspector 
 
1. Correspondrà a l’alcalde o tinent d’alcalde d’Hisenda, per delegació, la inspecció i la 
iniciativa sense altres limitacions que les determinades per la llei. Serà cap del servei 
l’interventor de fons a càrrec del qual estaran tots els treballs de direcció, organització i 
coordinació. 
 
2. Els funcionaris de la Inspecció, en l’exercici de les funcions inspectores, seran 
considerats agents de l’autoritat, als efectes de la responsabilitat administrativa i penal 
de qui ofereixi resistència o cometi atemptat o desacatament contra ells, de fet o de 
paraula, en actes de servei o amb motiu d’aquest. 
 
3. Les autoritats, qualsevol que sigui la seva naturalesa, i qui en general exerceixi 
funcions públiques, hauran de donar als funcionaris i a la resta de personal de la 
Inspecció Local, a petició seva, el suport, concurs, auxili i protecció que els sigui 
necessari. 
 
4. L’Alcaldia-Presidència proveirà el personal inspector d’un carnet o altre identificació 
que l’acrediti per al desenvolupament del seu lloc de treball. 
 
5. Els treballadors públics adscrits a la Inspecció Local hauran de mantenir secret 
respecte als casos que coneguin per raó del seu càrrec, i actuar amb la màxima 
cortesia i consideració respecte als interessats i al públic en general. 
 
 
Article 81. Classes d’actuacions 
 
Les actuacions inspectores podran ésser: 
 
 a) De comprovació i investigació. 
 
 b) D’obtenció d’informació. 
 
 c) De valoració. 
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 d) D’informe i assessorament. 
 
 
Article 82. Lloc i temps de les actuacions 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se: 
  
 a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal o en el del 
representant  que hagi designat. 
  
 b) On es realitzin totalment o parcial les activitats gravades. 
  
 c) On existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable. 
  
 d) A les oficines de l’Ajuntament quan els elements sobre els quals s’hagin de 
 realitzar les actuacions hi puguin ser examinats. 
 
2. La inspecció determinarà en cada cas el lloc on s’hagin de desenvolupar les seves 
actuacions, i ho farà constar a la comunicació corresponent. 
 
3. El temps de les actuacions es determinarà pel que disposa el Reglament general de 
la inspecció dels tributs. 
 
 
Article 83. Inici i desenvolupament de les actuacions inspectores 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 
 a) D’ofici. 
 
 b) A petició de l’obligat tributari, en els termes establerts a l’article 149 de la 
LGT,  quan en el decurs d’una comprovació de caràcter parcial se sol.liciti que 
aquesta  sigui general. 
 
2. Els contribuents tenen dret a ser informats, a l’inici de les actuacions de 
comprovació i investigació portades a terme per la Inspecció del Tributs, en relació a la 
naturalesa i l’abast d’aquestes, així com dels seus drets i obligacions en el seu decurs. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una 
liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou 
procediment. 
 
4. Tot contribuent que estigui sent objecte d’una actuació de comprovació i investigació 
de caràcter parcial, portat a terme per la Inspecció dels Tributs, podrà sol·licitar a 
l’Administració tributària que l’esmentada comprovació tingui caràcter general respecte 
al tribut i exercici afectats per l’actuació, sense que aquesta sol·licitud interrompi les 
actuacions en curs. 
 
5. El contribuent haurà d’efectuar la sol·licitud en un termini de quinze dies des que es 
produeixi la notificació de l’inici de les actuacions inspectores de caràcter parcial. 
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6. L’Administració tributària haurà d’iniciar la comprovació de caràcter general en el 
termini de sis mesos des de la sol·licitud. 
 
 
Article 84. Termini 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació i les de liquidació portades a terme per 
la Inspecció dels Tributs hauran de concloure en el termini màxim de dotze mesos a 
comptar des de la data de notificació al contribuent de l’inici d’aquestes. No obstant, 
podrà ampliarse aquest termini, amb l’abast i els requisits que reglamentàriament es 
determinin, per uns altres dotze mesos, quan en les actuacions concorri alguna de les 
següents circumstàncies: 
 
 a) Que es tracti d’actuacions que revesteixin especial complexitat. En particular, 
 s’entendrà  que concorre aquesta circumstància en funció del volum 
 d’operacions de la persona o entitat, la dispersió geogràfica de les seves 
 activitats o la seva tributació com a grups  consolidats, o en règim de 
 transparència fiscal internacional. 
 
 b) Quan en el transcurs d’aquestes es descobreixi que el contribuent ha ocultat 
a  l’Administració tributària alguna de les activitats, empresarials o professionals, 
que  realitzi. 
 
2. Als efectes del termini previst en l’apartat anterior, no es computaran les dilacions 
imputables al contribuent, ni els períodes d’interrupció justificada que s’especifiquin 
reglamentàriament. 
La interrupció injustificada durant sis mesos de les actuacions inspectores, produïdes 
per causes no imputables a l’obligat tributari o l’incompliment del termini a que fa 
referencia l’apartat 1, determinarà que no es consideri interrompuda la prescripció com 
a conseqüència de d’aquestes actuacions. 
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, s’entendrà que les actuacions de comprovació i 
investigació i les de liquidació conclouen en la data en què es dicti l’acte administratiu 
que resulti de les esmentades actuacions. 
 
 
Article 85.- Actes d’inspecció 
 
1. Són actes aquells documents que estén la Inspecció dels Tributs amb la finalitat de 
recollir els resultats de les seves actuacions de comprovació i investigació, proposant, 
en tot cas, la regularització que estimi procedent de la situació tributària del subjecte 
passiu, en concepte de quota, recàrrecs i interessos de demora o bé declarant 
correcta aquesta. Les actes són documents directament preparatoris de les 
liquidacions tributàries derivades de les actuacions inspectores de comprovació i 
investigació, incorporant una proposta d’aquestes liquidacions. 
 
2. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat 
tributari o el seu representant es neguen a rebre o subscriure l’acta, aquesta es 
tramitarà pel procediment establert per a les de disconformitat. 
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3. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, 
tramitació i efectes que estableixen els arts. 153, 155, 156 i 157 de la LGT, el vigent 
Reglament general de la inspecció dels tributs i la normativa que el substitueixi. 
 
4. Les actes i diligències esteses per la Inspecció dels tributs tenen naturalesa de 
documents públics i fan prova dels fets que motiven la seva formalització, excepte que 
s’acrediti el contrari. 
 
 
 

SECCIÓ VI. RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
Article 86. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat 
en la LGT i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, especialment el 
Reial decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General del 
Règim Sancionador Tributari. 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats 
esmentades a l’apartat 4 de l’article 35 de la LGT que realitzin les accions o omissions 
tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi 
acreditat prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció 
tributària concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al 
pagament de la sanció. Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor 
principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius 
d’infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en 
l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per 
als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu 
vot, quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària 
competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja 
siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat 
substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan 
siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per la 
pròpia Administració tributària. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries (excepte en la infracció de 
l’article 198 de la LGT) a qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se li 
hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si l’ingrés es 
fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de la liquidació que 
procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 
 
5. En les infraccions classificades a l’article 198 de la LGT, s’aplicarà una sanció que 
serà la meitat dels límits mínim i màxim dels previstos a l’apartat 1 del mateix article. 
 
6. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones 
físiques infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts en l’art 40 de la LGT. 
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7. El nou règim sancionador que ha instaurat la LGT ara vigent será d’aplicació a les 
infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor, sempre que resulti més 
favorable per al subjecte infractor i que encara no sigui ferma la sanció que se li ha 
imposat. 
 
 
 
 
Article 87. Infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol 
grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la LGT, en el TRLRHL o 
en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu 
i, si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la 
sanció que en cada cas s’escaigui, d’acord amb els articles 191 i 206 de la LGT. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports 
falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, 
béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre 
que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la 
sanció sigui superior al 10 per cent. 
 
4. Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o 
altres registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització 
de persones o entitats interposades. 
 
5. Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions 
pecuniàries, amb multa fixa o proporcional i, si cal, amb sancions no pecuniàries de 
caràcter accessori quan es donin els supòsits establerts en l’article 186 de la LGT. 
 
6. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 
recollits en l’article 187 de la LGT, si en resulten aplicables: 
 
 a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
 b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
 
 c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
 
 d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments 
 de gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica-a
 dministrativa  contra la liquidació resultant o signa un acta amb acord o de 
 conformitat en un procediment d’inspecció. 
 
Els criteris de graduació són aplicables simultàniament. 
 
7. La reducció per conformitat, que serà d’un 50 per cent en les actes amb acord i d’un 
30 per cent en els supòsits de conformitat, només serà aplicable quan la infracció 
consisteixi en: 
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 a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació 
correcta. 
 
 b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les 
declaracions  o documents necessaris per practicar liquidacions. 
 
 c) Obtenir indegudament devolucions. 
 
 d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
 
 e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o 
crèdits  tributaris aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa 
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un 
acta amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats 
d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o 
reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 
reduirà en un 25 per cent si s’ingressa l’import restant en període voluntari sense 
sol·licitar ajornament o fraccionament i no s’interposa recurs o reclamació contra la 
liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit 
que la notificació a l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar 
les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van 
cometre les infraccions corresponents. 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què en tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció 
o a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se una sanció. 
 
 
Article 88. Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la LGT, s’exigiran interessos de demora quan acabi el 
termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació 
practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi 
efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o 
declaración sense que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es 
suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat 
dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució 
improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de 
l’obligat. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora des del moment que 
l’Administració tributària incompleixi per causa imputable a ella mateixa els terminis 
fixats en la LGT per a resoldre l’assumpte de què es tracti fins que es dicti l’esmentada 
resolució o s’interposi recurs contra la resolució presumpta, ni tampoc pel temps que 
transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la 
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notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o reclamació 
contra una sanció tributària. 
 
3. La inspecció dels tributs inclourà els interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiqui. 
 
 
Article 89. Procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador en matèria tributària local s’aplica tenint en compte les 
normes especials de la LGT sobre potestat sancionadora, les disposicions 
reglamentàries de desplegament d’aquesta normativa i les normes reguladores del 
procediment sancionador en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi 
renunciat expressament a la tramitació separada. 
 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent. No podrà incoar-se expedient sancionador 
respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi 
transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués 
notificada la liquidació o resolució derivada d’un procediment iniciat mitjançant 
declaració o d’un procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les 
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de 
laLGT i les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de l’esmentada 
llei. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per 
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del 
procediment fins la notificació de la resolució que calgui. Si s’ha ultrapassat aquest 
termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions 
de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de 
l’inspector en cap, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o l’òrgan 
en qui delegui. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les 
sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via 
administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs 
independent, llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què 
s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions 
impedeix la seva execució fins que siguin fermes en via administrativa, sense 
necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir aquesta paralització de l’execució. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
ÚNICA. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el momento en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 

DISPOSICIO DEROGATÒRIA 

Queda derogada la disposició següent:  

- Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació (publicada al BOP de 
Girona núm.169, de data 7 de desembre de 1989). 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Primera.- En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s’aplicarà la LGT, el 
TRLRHL, el Reglament General de Recaptació i altres disposicions que les 
desenvolupin o complementin. 
Segona.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries 
per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança han estat aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 29 de setembre de 2015 i han 
esdevingut definitivament aprovades el dia 2 de desembre de 2015. Aquestes regiran 
a partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
 
 
La Cellera de Ter, 2 de desembre de 2015 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
 
David Sarsanedes Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 
 
 
Article 1. Disposicions generals 
 
1. D’acord amb allò que preveu l’article 59.1 en relació amb l’article 15.2, ambdós del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), i normes complementàries, 
s’estableix l’Impost sobre Béns Immobles regulat per la mateixa Llei, amb caràcter 
obligatori, en el seu article 60 com a tribut directe de caràcter real que grava el valor 
dels béns immobles en els termes establerts en la Llei esmentada. 
 
2. Serà igualment d’aplicació l’establert en les disposicions de rang legal o 
reglamentari dictades en desenvolupament de la citada Llei, en les que no existeix un 
tractament detallat en la present Ordenança.  
 
3. L’Ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de l’impost sobre béns immobles està constituït per la titularitat 
sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els béns immobles de característiques 
especials, dels següents drets: 

1. De concessió administrativa sobre un bé immoble o sobre els serveis públics 
al que es trobin afectes. 
2. D’un dret real de superfície. 
3. D’un dret real d’usdefruit. 
4. Del dret de propietat. 

 
2. La realització d’un dels fets imposables descrits en el paràgraf anterior, per l’ordre 
establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les següents modalitats previstes. 
 
3. Tenen la consideració de béns immobles rústics, béns immobles urbans i béns 
immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 
4. En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals 
s’entendrà, a efectes d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície 
que ocupi en el respectiu terme municipal. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a les que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària (en endavant, LGT), que ostenten la titularitat del dret que, en cada 
cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
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2. En el cas de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent que hagi de satisfer el major 
cànon. 
 
3. L’establert en el paràgraf anterior serà d’aplicació sens perjudici de la facultat del 
subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de 
dret comú. 
 
4. L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en els qui, no 
reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus 
béns demanials o patrimonials. 
 
5. El substitut del contribuent podrà repercutir sobre els demés concessionaris la part 
de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer 
cadascun d’ells. 
 
 
Article 4. Successors i responsables  
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra 
dels deutes pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de 
liquidació que els correspongui. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la LGT, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites 
entitats. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als 
successors. 
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les següents persones i entitats. 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una 
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
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b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
LGT, en proporció a les seves respectives participacions econòmiques. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat, les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no hagin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries dins els límits següents: 

a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari 
pendent i de les sancions. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament. 

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la LGT. 
 
10. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament en règim de responsabilitat subsidiària, de la totalitat de 
la quota tributària que es trobi pendent de pagament en la data de transmissió del dret, 
en els termes previstos a l’article 41 de la LGT. 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no ha prescrit per al nou titular, com a successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim 
 
11. Als efectes previstos a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i 
advertiran expressament als compareixents sobre els deutes pendents per l’impost 
sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la 
responsabilitat per manca de presentació de declaracions. 
 
12. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents a què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de 
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari. 
 
13. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost 
d’una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Administració 
tributària al compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 
35.6 de la LGT. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de 
l’obligació a qualsevol del obligats. 
 
 
Article 5. Supòsits de no subjecció 
 
No estan subjectes a aquest impost: 

a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns del domini 
públic marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i 
gratuït. 
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis on estiguin enclavats: 
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— Els de domini públic afectes a l’ús públic.  
— 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. 
— Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers 
mitjançant contraprestació. 

 
Article 6. Exempcions 
 
Secció primera. Exempcions d’ofici  
Estan exempts, de conformitat amb l’article 62.1 del TRLRHL, els següents béns 
immobles: 

a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les 
entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als 
serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la Defensa 
Nacional. 
b) Els béns comunals i els forests veïnals en mà comuna. 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat 
Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i 
els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en 
els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits 
conforme a l’establert en l’article 16 de la Constitució. 
d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
e) Els immobles als què sigui d’aplicació l’exempció conforme als convenis 
internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers 
destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes 
oficials. 
f) La superfície dels forests poblats amb espècies de creixement lent 
determinades reglamentàriament, el principal aprofitament de les quals sigui la 
fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbrat sigui la pròpia o normal de 
l’espècie de la que es tracti. 
g) Els terrenys ocupats per les línees 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 d’aquestes línees. No 
estan exempts, per consegüent, els establiments d’hostaleria, espectacles, 
comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les 
oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

 
Secció segona. Exempcions de caràcter pregat 
1. Prèvia sol·licitud de l’interessat, estan exempts:  
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per a centres docents acollits, 
total o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a 
l’ensenyament concertada. 
Aquesta exempció ha de ser compensada per l’Administració competent. 
b) Els declarats expressa i individualitzadament monument o jardí històric d’interès 
cultural, mitjançant Reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es 
refereix el seu article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol, així com els 
compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena d’aquesta llei. 
Aquesta exempció inclou als béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les 
zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en aquests, que 
reuneixin les següents condicions: 
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1. En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial  
protecció en l’instrument de planejament urbanístic a què es refereix 
l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol. 
2. En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual 
o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el 
Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre 
règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en 
els termes previstos en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

c) La superfície dels forests on es realitzin repoblacions forestals o regeneració de 
masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per 
l’Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de quinze anys, comptats a 
partir del període impositiu següent a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud. 
 
2. S’estableix una exempció de l’impost, a favor dels béns dels que siguin titulars els 
centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests béns estiguin directament 
afectats al compliment dels fins específics dels centres citats. 
 
3. La concessió de l’exempció requerirà la prèvia sol·licitud de l’interessat en la que es 
relacionin, amb indicació de la seva referència cadastral, els béns per als que es 
sol·licita l’exempció i es justifiqui la titularitat d’aquest pel centre sanitari, i la seva 
afectació directa als fins sanitaris dels centres. 
 
4. Gaudeixen, així mateix, d’exempció: 

a) Els immobles de naturalesa rústica, la quota líquida dels quals sigui inferior a 
10€. A aquests efectes, es prendrà en consideració la quota agrupada que 
resulti de reunir en un sol document de cobrament totes les quotes d’aquest 
impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics 
situats en un mateix municipi, d’acord amb l’establert en l’article 77.2 del 
TRLRHL. 

b) Els immobles de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 
8€. 

 
5. Les exempcions han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot 
cas, no pot al·legar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes. 
L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data 
de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. 
 
6. En el supòsit de concurrència simultània de mes d’una bonificació només s’aplicarà 
la mes alta de totes. 
 
 
Article 7. Base imposable 
 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, 
actualitzada, en el seu cas, per l'aplicació dels coeficients que es fixin per les 
successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
2. Aquests valors es determinaran, notificaran i seran susceptibles d’impugnació 
d’acord amb el que estableixen les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
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Article 8. Base liquidable 
 
1. La base liquidable és el resultat de practicar en la base imposable la reducció que 
legalment s’escaigui. 
 
2. La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en els 
procediments de valoració col·lectiva. Aquesta notificació inclourà la motivació de la 
reducció aplicada mitjançant la indicació del valor base que correspongui a l’immoble, 
així com dels importes d’aquesta reducció i de la base liquidable del primer any de 
vigència del nou valor cadastral en aquest impost. 
 
3. En els procediments de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable és 
competència de la Direcció General del Cadastre i recorrible davant els Tribunals 
econòmico-administratius de l’Estat. 
 
4. Quan es produeixin alteracions de termes municipals, i mentre no s’aprovi una nova 
ponència de valors, els béns immobles que passin a formar part d’un altre municipi 
mantindran el mateix règim d’assignació de bases imposables i liquidables que 
tinguessin en el d’origen. 
 
 
Article 9. Quota íntegra i quota líquida 
 
1. La quota íntegra d’aquest Impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el 
tipus de gravamen. 
 
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en la present Ordenança. 
 
 
Article 10. Tipus de gravamen 
1.- Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de naturalesa urbana seran 
del 0,74%. 
2.- Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de naturalesa rústica seran del 

0,73%.  

3.- Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de característiques especials 
seran del 1,25%.” 
 
 
Article 11. Bonificacions 
 
1. S’estableixen les següents bonificacions: 

a) S’estableix una bonificació del 50 % a favor dels 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.  
La bonificació ha de ser sol·licitada pels interessats abans de l’inici de les 
obres, acompanyant la següent documentació: 

1. Acreditació de la data de les obres d’urbanització o construcció que 
es tracti, la qual es farà mitjançant certificació del Tècnic-Director 
competent de les mateixes, visat pel Col·legi Professional. 
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2. Acreditació de que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels 
estatuts de la societat, degudament inscrita en el Registre Mercantil. 
3. Acreditació de que l’immoble objecte de la bonificació és de la seva 
propietat, mitjançant còpia compulsada de l’escriptura de propietat, 
certificació del Registre de la Propietat o alta cadastral. 
4. Acreditació de que l’immoble objecte de la bonificació no forma part 
de l’immobilitzat, mitjançant certificació de l’administrador de la societat 
o fotocòpia compulsada de l’últim balanç presentat davant l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, a efectes de l’impost de societats. 
5. Fotocòpia compulsada de l’alta o últim rebut de l’impost sobre 
activitats econòmiques o justificació de l’exempció del citat impost. 
6. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar abans de l’inici de 
les obres. Haurà d’adjuntar-se còpia de la llicència d’obres o de la seva 
sol·licitud davant l’Ajuntament. 
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprèn des del període 
impositiu següent a aquell en que s’inicien les obres fins al posterior a la 
finalització d’aquestes, sempre que durant aquell període es realitzin 
efectivament obres d’urbanització o construcció. En cap cas podrà 
excedir de tres períodes impositius. 

b) Els habitatges de protecció oficial i els que resultin equivalents a aquests 
conforme a la normativa de la comunitat autònoma, gaudiran d’una bonificació 
del 50% de la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius 
següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva.  
La sol·licitud d’aquesta bonificació la realitzarà l’interessat en qualsevol 
moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de duració 
d’aquesta i tindrà efecte, des del període impositiu següent a aquell en què es 
sol·liciti. A la sol·licitud s’acompanyarà: certificat de la qualificació definitiva com 
a habitatge de protecció oficial i documentació justificativa de la titularitat de 
l’habitatge. 

c) Establir una bonificació del 95% de la quota íntegra, i si s’escau, del recàrrec 
de l’impost, al què es refereix l’article 153 del TRLRHL a favor dels béns rústics 
de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes 
establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives. 

d) S’estableix una bonificació del 30% pels immobles en els que s’hagin instal·lat 
sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sòl. 
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions 
per la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 
homologació per l’Administració competent 

 
2. S’estableixen les següents bonificacions:  

a) S’estableix una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost a favor 
d’aquells subjectes que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, 
sempre que es reuneixin els següents requisits: 

1. El bé immoble es constitueix com a habitatge habitual del subjecte 
passiu. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili 
del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. 
2. Que el valor cadastral del bé immoble, dividit pel nombre de fills del 
subjecte passiu, sigui inferior a 60.000€. 
3. Que els ingressos bruts anuals no superin els 24.000 euros (unitat 
familiar). 
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La sol·licitud de bonificació ha d’anar acompanyada de la 
següent documentació: 
— Escrit d’identificació de l’immoble i document acreditatiu de la 
titularitat de l’immoble. 
— Certificat de família nombrosa. 
— Certificat del padró municipal 
— Fotocòpia de l’última declaració de l’impost sobre l’IRPF, 
excepte en els casos en els què el subjecte no estigui obligat a 
presentar aquesta declaració i presenti un document acreditatiu 
d’aquesta circumstància.  

El termini de gaudir d’aquesta bonificació serà d’ 1 any. No obstant, el subjecte 
passiu podrà sol·licitar la pròrroga d’aquest termini dins de l’any en el què 
finalitzi, sempre que continuïn concorrent els requisits regulats en aquest 
apartat. 
La bonificació es retirarà, d’ofici, l’any immediatament següent a aquell en el 
que el subjecte passiu cessi en la seva condició de titular de família nombrosa 
o deixi de concórrer qualsevol dels requisits exigits. 

 
 

Article 12. Període impositiu i meritació de l’impost 
 
1. El període impositiu és l'any natural. 
 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu. 
 
3. Els fets, actes i negocis que es produeixin en els béns gravats i hagin de ser objecte 
de declaració o comunicació en el Cadastre Immobiliari tindran efectivitat en el 
meritament d’aquest impost immediatament posterior al moment en que produeixin 
efectes cadastrals. 
 
4. L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració 
col.lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques 
especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del Cadastre 
Immobiliari. 
 
 
Article 13. Normes de gestió i recaptació 

 
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 d’ingrés directe han d’ésser satisfetes en els períodes fixats pel 
Reglament General de Recaptació, que són: 

a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del 
mes posterior. 
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del 
segon mes posterior. 

Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s'obra la 
via de constrenyiment i s'aplicaran els recàrrecs del període executiu. 
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3. Quan el deute tributari és satisfet després 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 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 es fa efectiu. 
En tot cas no s’exigirà interès de demora en els ajornaments i fraccionaments inferiors 
a tres mesos que es concedeixin sempre que hagin estat sol·licitats en període 
voluntari de cobrament per subjectes passius integrats en unitats familiars amb 
ingressos per sota dels límits establerts per la Generalitat de Catalunya a efectes del 
càlcul de les Pensions No Contributives. 
 
4. Quan l’Ajuntament conegui de la conclusió d’obres, o altres alteracions, que originen 
una modificació de valor cadastral, respecte al que figura en el seu padró, liquidarà 
l’IBI en la data que la Gerència Territorial del Cadastre estableixi el nou valor cadastral. 
La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no 
prescrits, entenent per aquests els compresos entre el següent a aquell en que van 
finalitzar les obres, o en que es va produir l’alteració, que han originat la modificació de 
valor i el present exercici. 
 
5. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en el Servei de Gestió 
Tributaria del Consell Comarcal de la Selva, les normes previstes en aquesta 
Ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  
 
6. Les modificacions de titularitat se sol·licitaran a l’oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el qual tramitarà el canvi de nom, si s’escau, per delegació de la Direcció 
General del Cadastre.  
En particular, quan el Servei de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva 
conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris 
competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i 
comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
7. Les declaracions de variacions diferents de les esmentades al punt anterior podran 
presentar-se en l’Ajuntament o en l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.  
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral 
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la 
Gerència Regional del Cadastre.  
 
8. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Servei de Gestió 
Tributaria del Consell Comarcal de la Selva s’ajustaran a allò que preveu la normativa 
vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals.  
 
 
Article 14. Pagament i fraccionament de l'impost 
 
En tot el que fa referència a les formes i terminis de pagament, i a les possibilitats de 
fraccionament i ajornament, s'aplicarà el que disposa l'Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció i el TRLRHL, i, subsidiàriament, la LGT i la resta de 
disposicions dictades en el desenvolupament d’aquestes. 
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Article 15. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 16. Revisió 
 
És competència de l’Ajuntament per a la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària d’aquest impost, de conformitat amb el TRLRHL. 
 
 
Disposició addicional única 
Les modificacions que s’introdueixin en la regulació de l’impost, per les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat o per qualsevol altres lleis o disposicions que 
resultaren d’aplicació directa, produiran, en el seu cas, la corresponent modificació 
tàcita de la present Ordenança. 
 
 
Disposició final única 
L’article 10 s’han modificat per acord del Ple de corporació de data 26 de setembre de 
2017 i s’ha publicat l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG mº234 de 11 de 
desembre de 2017. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2018 i es mantindran 
vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 13 de desembre de 2017 
 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
 
Article 1. Disposicions generals 
 
D’acord amb allò que estableixen els articles 92 i següents, del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (en endavant, TRLRHL), els preceptes d’aquesta Ordenança regulen l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, establert amb caràcter obligatori per la mateixa 
Llei en el seu article 59.1 en relació amb l’article 15.2. 
 
 
Article 2. Naturalesa i fet imposable 
 
1. L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un Tribut directe que grava la 
titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, 
independentment de la seva classe i categoria. 
 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que s’hagi matriculat als Registres 
públics corresponents i no se n’hagi donat de baixa. Als efectes d’aquest Impost, 
també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula 
turística. 
 
3. No estan subjectes a l’Impost: 

a) Els vehicles que, tot i haver-se donat de baixa als Registres per antiguitat del 
seu model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu 
d’exhibicions, certàmens o carreres limitades a les d’aquesta naturalesa. 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la 
càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 kg. 

 
 
Article 3. Exempcions 
 
1. Estaran exempts de l’Impost: 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals 
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin 
súbdits dels respectius països, externament identificats i amb la condició de 
reciprocitat en la seva extensió i grau. 
Igualment, els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina a 
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 
c) Els vehicles respecte els quals així se’n derivi del que es disposa als 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 pel Reial Decret 
2822/1998, de 23 de desembre. Es tracta de vehicles que tinguin una tara no 
superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin superar en terrenys plans la 
velocitat de 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament 
adaptats) per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. 
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Igualment, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al 
seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes 
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com 
als destinats al seu transport. 
Les exempcions previstes als dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables 
als subjectes passius beneficiaris que se’n beneficiïn per més d’un vehicle 
simultàniament. 
Als efectes del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones 
amb minusvalidesa aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o 
superior al 33%. 
Aquestes exempcions són de naturalesa reglada i haurà de ésser sol·licitada 
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que 
tingui efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud. 
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, 
inclosa la del conductor. 
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla 
d’Inspecció Agrícola. 

 
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de 
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant 
les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 
Els interessats hauran d’adjuntar la següent documentació a la sol·licitud: 

a) En el supòsit de vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús 
exclusiu: 

 Fotocòpia compulsada del permís de circulació. 

 Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques 
del Vehicle. 

 Fotocòpia compulsada del carnet de conduir (anvers i revers). 

 Fotocòpia compulsada de la declaració administrativa d’invalidesa o 
disminució física expedida per l’Organisme o Autoritat competent. 

 Justificació documental de la destinació del vehicle davant de 
l’Ajuntament de la imposició, en els següents termes: 

 Declaració de l’interessat. 

 Certificats d’empresa. 

 Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten 
persones amb mobilitat reduïda. 

 Qualssevol altres certificats expedits per l’Autoritat o persona 
competent. 

b) En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícola: 

 Fotocòpia compulsada del permís de circulació. 

 Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques 
del Vehicle. 

 Fotocòpia compulsada de la Cartilla d’inscripció Agrícola expedida a 
nom del titular del vehicle. 

No s’aplicarà aquesta exempció, quan per part de l’Administració municipal es 
comprovi que els tractors, remolcs o semiremolcs de caràcter agrícola es 
dediquen al transport de productes o mercaderies de caràcter no agrícola o que 
no es consideri necessari per a explotacions d’aquesta naturalesa. 
Un cop declarada l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un 
document que n’acrediti la concessió. 
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Article 4. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats 
a les que fa referència l’article 35.4 de la LGT, a nom de les quals consti el vehicle al 
permís de circulació. 
 
 

Article 5. Quota 
 
1. Sobre les quotes de tarifa indicades al quadre de l’article 95.1 del TRLRHL, 
s’aplicaran els següents coeficients d’increment: 

 
Classe de vehicle Coeficient d’increment 

A) Turismes 1,675 

B) Autobusos 1,675 

C) Camions 1,675 

D) Tractors 1,675 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 

mecànica 
1,675 

F) Altres vehicles 1,675 

 
2. Com a conseqüència del que es preveu a l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigent en aquest Municipi serà el següent: 

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES 

Tarifa 

TRLHL € Coef.  

TARIFA 

municipal 

a) TURISMES    

- De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 1,675 21,13 

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 1,675 57,08 

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 1,675 120,49 

- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals 89,61 1,675 150,09 

- De més de 20 cavalls fiscals 112 1,675 187,60 

b) AUTOBUSOS     

- De menys de 21 places 83,3 1,675 139,52 

- De 21 a 50 places 118,64 1,675 198,72 

- De més de 50 places 148,3 1,675 248,40 

c) CAMIONS     

-De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 42,28 1,675 70,81 

-De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 83,3 1,675 139,52 

-De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega 

útil 118,64 1,675 198,72 

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 148,3 1,675 248,40 

d) TRACTORS     

- De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 1,675 29,59 

- De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 1,675 46,51 

- De més de 25 cavalls fiscals 83,3 1,675 139,52 

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS 

PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA     

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de 17,67 1,675 29,59 

56



 4 

 
3. Als efectes de l’aplicació de les anteriors tarifes i la determinació de les diferents 
classes de vehicles, ens haurem d’atenir al que es disposa al Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i disposicions complementàries, 
especialment el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Vehicles. 
 
4. Es tindran en compte les següents regles: 

1a. En tot cas, dins de la categoria de «tractors», s’hi hauran d’incloure els 
«camions tractors» i els «tractors i maquinària per a obres i serveis».  
2a. Els «tot terrenys» s’hauran de qualificar com a turismes. 
3a. Les «furgonetes mixtes» o «vehicles mixtos adaptables» són automòbils 
especialment destinats al transport, simultani o no, de mercaderies i persones 
fins a un màxim de 9 incloent-hi el conductor, i en els que es poden substituir 
eventualment la càrrega, parcialment o totalment, per persones mitjançant 
l’addició de seients. 

Els vehicles mixtos adaptables tributaran com a «camions» excepte en 
els següents supòsits: 
a) Si el vehicle es destina exclusivament al transport de passatgers de 
forma permanent, tributarà com a «turisme». 
b) Si el vehicle es destina simultàniament al transport de càrrega i 
passatgers, s’haurà d’examinar quina de les dues finalitats predomina, i 
s’aportarà com a criteri raonable el fet que el nombre de seients superi o 
no la meitat dels potencialment possibles. 

4a. Els «motocarros» són vehicles de tres rodes dotats de caixa o plataforma 
per al transport de coses i tindran la consideració, a efectes de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, de «motocicletes». 
Tributaran per la capacitat de la seva cilindrada. 
5a. Els «vehicles articulats» són un conjunt de vehicles format per un automòbil 
i un semiremolc. 
Tributarà simultàniament i per separat el que porti la potència d’arrossegament i 
el semiremolc arrossegat. 
6a. Els «conjunts de vehicles o trens de carretera» són un grup de vehicles 
acoblats que participen a la circulació com una unitat. 
Tributaran com a «camió». 
7a. Els «vehicles especials» són vehicles autopropulsats o remolcats concebuts 
i construïts per realitzar obres o serveis determinats i que, per les seves 
característiques, no hagin de complir alguna de les condicions tècniques 
exigides al Codi o sobrepassin permanentment els límits que s’hi estableixen 
per a pesos o dimensions, així com la màquina agrícola i els seus remolcs. 

càrrega útil 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 27,77 1,675 46,51 

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 83,3 1,675 139,52 

f) D’ALTRES VEHICLES     

- Ciclomotors 4,42 1,675 7,40 

- Motocicletes fins a 125 cc 4,42 1,675 7,40 

- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc 7,57 1,675 12,67 

- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc 15,15 1,675 25,37 

- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc 30,29 1,675 50,73 

- Motocicletes de més de 1.000 cc 60,58 1,675 101,47 
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Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques 
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica 
tributaran per les tarifes corresponents als «tractors». 
La potència fiscal, expressada en cavalls fiscals, s’establirà d’acord amb el que 
es disposa a l’article 11.20 del Reglament General de Vehicles. 

 
 
Article 6. Bonificacions 
 
1. S’estableixen les següents bonificacions de les quotes: 

a) Bonificació del 95 per 100 en la quota de l’impost els vehicles pels quals 
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol 
dels següents dos requisits: 

- Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial 
de Trànsit, d’acord amb el Reial Decret 1247/11995. 
- Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una 
antiguitat mínima de 25 anys. 

b) Bonificació del 50 per 100 en la quota de l’impost els vehicles amb motor 
elèctric, i d’un 30 per 100 els vehicles amb motor híbrid. 

 
2. La bonificació prevista a la lletra a) de l’apartat anterior l’haurà de sol·licitar el 
subjecte passiu a partir del moment en què es compleixin les condicions exigides per 
al seu gaudi. Aquesta bonificació haurà d’ésser sol·licitada expressament pels 
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercicis 
anteriors al de la seva sol·licitud. 
 
3. Les bonificacions previstes a la lletra b) de l’apartat anterior les haurà de consignar i 
aplicar el subjecte passiu a la declaració-liquidació de l’impost. 
 
 
Article 7. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la LGT i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i inspecció dels tributs i 
altres ingressos locals de dret públic. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la LGT. 
 
 
Article 8. Període Impositiu i meritació 
 
1. L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera 
adquisició dels vehicles, que es meritarà el dia en què es produeixi l'adquisició. 
 
2. El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l'any natural, llevat dels 
casos de: 

a) Primera adquisició del vehicle. El període impositiu del primer any serà el 
dels trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en 
què es produeixi l'adquisició del vehicle. 
b) Baixa definitiva del vehicle. El període impositiu de l'exercici en què es 
produeixi la baixa definitiva del vehicle serà el dels trimestres naturals, 
comptats des del dia de meritació de l'impost fins a l'últim dia del trimestre 
natural en què es produeixi la baixa definitiva del vehicle. També procedirà 
prorratejar l’import de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa 
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temporal per sostracció o robatori del vehicle des de la data d’anotació de la 
baixa en registre públic corresponent. 
c) Es procedirà a la baixa de l’impost, en el supòsit de transmissió d’un vehicle 
en la qual intervé una persona jurídica que es dedica a la compravenda, quan 
aquesta es realitzi en virtut de l’article 33 del Reglament General de Vehicles. 
En tot cas, la persona jurídica que es dedica a la compravenda haurà de 
sol·licitar el canvi al seu nom quan hagi transcorregut més d’un any des de que 
s’hagi produït la baixa sense haver-se transmès a un tercer. L’alta de l’impost 
que s’acreditarà en el moment de la seva transmissió definitiva correspondrà a 
l’adquirent o l’usuari final. 

 
 
Article 9. Normes de gestió 
 
1. Normes de gestió 

1.1. Correspon a aquest Ajuntament la gestió, liquidació, inspecció i recaptació, 
així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària dels vehicles 
que, en els corresponents permisos de circulació, estiguin domiciliats al 
Municipi de la Cellera de Ter, tenint en compte el que es disposa a l’article 97 
del TRLRHL. 
1.2. En els supòsits d’adquisició i primera matriculació dels vehicles o quan 
aquests es reformin, de manera que alteri la seva classificació als efectes 
d’aquest Impost, els subjectes passius presentaran davant l’Administració 
municipal i amb caràcter previ a la seva matriculació a la Prefectura Provincial 
de Trànsit l’autoliquidació, a efectes de la qual es complimentarà l’imprès 
aprovat per aquest Ajuntament i s’hi faran constar els elements tributaris 
determinants de la quota a ingressar. 
S’hi adjuntarà: 

- Documentació acreditativa de la compra o modificació del vehicle. 
- Certificat de Característiques Tècniques. 
- DNI o CIF del subjecte passiu. 

La liquidació la podrà presentar l’interessat o el seu representant. 
Simultàniament a la presentació de l’autoliquidació, el subjecte passiu 
ingressarà l’import de la quota del seu Impost resultant.  
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, fins que 
l’Administració municipal no comprovi que s’ha efectuat mitjançant la correcta 
aplicació de les normes reguladores de l’impost. 
L’oficina gestora, després de verificar que el pagament s’ha fet en la quantia 
correcta, deixarà constància de la verificació a l’imprès de declaració. 
1.3. En els supòsits de vehicles ja matriculats o declarats aptes per circular, 
l’impost es gestiona a partir del seu Padró anual. 
Les modificacions del Padró es fonamentaran en les dades del Registre de 
Trànsit i en les Comunicacions de la Prefectura de Trànsit relatives a altes, 
baixes, transferències, reformes dels vehicles, sempre que s’alteri la seva 
classificació a efectes d’aquest Impost, i canvis de domicili. 
El Padró de l’impost s’exposarà al públic durant un termini d’un mes perquè els 
interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, formular les reclamacions 
oportunes. L’exposició al públic del Padró s’anunciarà al Butlletí Oficial de la 
Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels 
subjectes passius. 
El termini d’ingrés dels deutes de cobrament per rebut notificats col·lectivament 
es determinarà cada any i s’anunciarà públicament al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
Un cop finalitzat el termini de pagament voluntari sense que el deute s’hagi 
satisfet, s’iniciarà el període executiu de recaptació, la qual cosa comporta la 
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meritació del recàrrec del 20% de l’import del deute no ingressat, així com el 
dels interessos de demora corresponents. 
Aquest recàrrec serà del 5% quan el deute s’ingressi abans que s’hagi notificat 
al deutor la providència de constrenyiment, i del 10% quan es pagui la totalitat 
del deute i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst a l’apartat 
5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
4. No obstant això, un cop s’hagi abonat la quota de l’impost, si algun 
contribuent creu que té dret a la devolució, podrà sol·licitar-la dins del termini 
determinat a aquest efecte i per alguna de les causes previstes a la Legislació 
vigent. 

 
2. Altes, baixes, reformes dels vehicles quan s’altera la seva classificació als efectes 
de l’Impost, transferències i canvis de domicili 

1. Aquelles persones que sol·licitin a la Prefectura Provincial de Trànsit la 
matriculació o la certificació d’aptitud per circular d’un vehicle hauran d’acreditar 
prèviament el pagament de l’Impost. 
2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de 
Trànsit la seva reforma, sempre que alteri la seva classificació a efectes 
d’aquest Impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de 
domicili que consti al permís de circulació del vehicle, o de baixa d’aquests 
vehicles, hauran d’acreditar prèviament davant l’esmentada Prefectura 
Provincial el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’Impost, 
sense perjudici que es pugui exigir per via de gestió i inspecció el pagament de 
tots els deutes per aquest concepte meritades, liquidades, presentades al 
cobrament i no prescrites. S’exceptua de l’esmentada obligació d’acreditació el 
supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys 
d’antiguitat. 
3. Les Prefectures Provincials de Trànsit no tramitaran els expedients, si no 
s’acredita el pagament de l’Impost en els termes establerts als apartats 
anteriors. 

 
3. Sostracció de vehicles 

1. En el cas de sostracció de vehicles, prèvia sol·licitud i justificació 
documental, es podrà concedir la baixa provisional a l’Impost amb efectes des 
de l’exercici següent a la sostracció, i es prorratejarà la quota de l’exercici de la 
sostracció per trimestres naturals. 
2. La recuperació del vehicle motivarà la represa de l’obligació de contribuir des 
d’aquesta recuperació. Amb aquesta finalitat, els titulars dels vehicles hauran 
de comunicar la seva recuperació a la Policia Municipal en el termini de quinze 
dies des de la data en què es produeixi, que donarà lloc al trasllat de la 
recuperació a l’oficina gestora del Tribut. 

 
 
Article 10.  Gestió per delegació 
 
Si la gestió del tribut ha estat delegada en el servei de Gestió Tributària del Consell 
Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a 
les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada. 
 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
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l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 12. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició addicional única 
 
Les modificacions que s’introdueixin en la regulació de l’impost, per les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat o per qualsevol altres lleis o disposicions que 
resultaren d’aplicació directa, produiran, en el seu cas, la corresponent modificació 
tàcita de la present Ordenança. 
 
 
Disposició final única 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança han estat aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 29 de setembre de 2015 i han 
esdevingut definitivament aprovades el dia 2 de desembre de 2015. Aquestes regiran 
a partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS 

Capítol 1 

 
Article 1. Fet imposable 
 
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. Obres i serveis municipals 
 
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 íntegrament 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. Imposició i ordenació 
 
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de contribucions 
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, 
establertes en l’article 1r. d’aquesta ordenança general: 

a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de 
l’aigua, de xarxes de clavegueres i desguàs d’aigües residuals. 

           c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per l' instal·lació de   
            xarxes de distribució d’energia elèctrica.                            
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d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estaran 
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 l' 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 subterrànies per a l’allotjament de xarxes i 
canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per 
xarxes de serveis de comunicació i informació. 
m) Per la realització o l’establiment o ampliació de qualsevol altre obres o 
serveis municipals. 

Capítol 2 

 
Article 4. Exempcions i bonificacions 
 
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals 
que els que s’estableixin per disposicions amb rang de Llei o per tractats o convenis 
internacionals. 
 
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix 
l’apartat anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament 
el precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat. 
 
3. Que es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les 
quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l’import de les 
bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius. 
 

Capítol 3 

 
Article 5. Subjectes passius 
 
1.Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials 
municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 
de la Llei General Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les 
obres o per l’establiment dels serveis municipals que originin l’obligació de contribuir. 

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

a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o 
ampliació de serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris. 
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiment o 
ampliació de serveis a conseqüència d’explotacions empresarials, les persones 
o entitats que en siguin titulars. 
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c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis 
d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies 
d’assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme 
d’aquest municipi. 
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les 
empreses subministradores que les hagin d’utilitzar. 

 
Article 6 
 
1. Sens perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l’apartat 3 de l’article 11 
d’aquesta ordenança general, les contribucions recauran directament sobre les 
persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a 
propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la 
Matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions 
o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s’acabin o en la data en 
què comenci la seva prestació. 
 
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de 
propietaris facilitarà a l’administració municipal en el nom dels copropietaris i el seu 
coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes 
individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, 
de la distribució de la qual se n’ocuparà la mateixa comunitat. 

Capítol IV 

 
Article 7. Base imposable 
 
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 i instal·lacions i les que hagin d’abonar-se als 
arrendataris dels béns que s’hagin d’enderrocar o s’hagin d’ocupar. 
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi hagués 
d’apel·lar el crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions 
especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general. 

 
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. 
Si el cost real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes 
del càlcul de les quotes corresponents. 
 
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 2n., 1c) 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 
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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 públics 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. 

Capítol V 

 
Article 9. Quota tributària 
 
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 primeres 
recaptades en l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada 
subjecte passiu superés el 5% de l’import de les primes que aquest ha recaptat, 
l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització total. 
c) En el cas de les obres a què es refereix l’article 3r., m) d’aquesta ordenança 
general, l’import total de la contribució especial es distribuirà entre les 
companyies o empreses que les hagin d’utilitzar en raó a l’espai reservat a 
cada una o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin 
immediatament. 

2. En el cas que, per a la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels 
serveis municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la 
condició de subjecte passiu de les contribucions especials que s’exaccionaven per 
aquesta raó, l’import d’aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a 
compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L’excés, si n’hi havia, 
s’aplicarà a reduir, a prorrota, la quota de la resta de subjectes passius. 
 
 
Article 10. Especifitats 
 
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 corresponguin una diferència 
anàloga en el grau d’utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla 
corresponent es consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en 
conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom no s’atindrà 
únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada 
contribuent. 
2. En el cas que l’import total de les contribucions especials es repartís tenint en 
compte els metres lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques 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 siguin quina sigui la 
seva situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte 
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de l’obra. Conseqüentment, la longitud de la façana, 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. 

Capítol VI.  

 
Article 11. Acreditament 
 
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  de la 
bestreta de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per a l’any 
següent. No es podrà exigir la bestreta d’una nova 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 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 de la bestreta, d’acord amb el que es 
disposa en l’apartat 2 d’aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte 
passiu en l’acord concret d’ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets 
sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre 
l’aprovació d’aquest acord i el del naixement de l’acreditament, estarà obligada a 
notificar a l’administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d’un mes 
des de la data de la transmissió i, si no ho feia, l’administració esmentada podrà dirigir 
l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l’expedient 
mencionat. 
 
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s’hagi iniciat la 
prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les 
quotes individualitzades definitives, i es compensaran, com a lliurament a compte, els 
pagaments que hom hagués realitzat com a bestreta. Aquesta determinació definitiva 
la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de 
l’acord concret d’ordenació del tribut per a l’obra o servei de què es tracti. 
 
5. Si els pagaments realitzats com a 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 que els corresponguin, l’Ajuntament practicarà d’ofici 
la devolució corresponent. 
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Capítol VII 
 
Article 12. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
 
1. La gestió, la liquidació, l' inspecció i la recaptació de les contribucions especials es 
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s’estableixen en la Llei General 
Tributària, en les altres Lleis de l’Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
Article 13. Fraccionament o ajornament 
 
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 deu tributari, que inclourà havent-se 
de garantir el pagament de deu tributari, que inclourà, l’import de l’interès de demora 
de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, 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 providència de constrenyiment per la part pendent de pagament, 
recàrrecs i interessos corresponents. 
 
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d’ajornament o 
fraccionament, mitjançant l’ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, 
a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda. 
 
5. D’acord amb les condicions sòcio-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 
l’import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d’ofici el pagament 
fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells 
mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin 
oportuns. 
 
Capítol VIII 
 
Article 14. Imposició i ordenació 
 
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 o 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 
després de determinar les quotes que s’han de satisfer, aquestes es notificaran 
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individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el 
defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de 
l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, del 
percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o 
de les quotes assignades. 
 
Article 15. Col·laboració municipal 
 
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 l' hipòtesi que l’acord concret d’ordenació no l’aprovés una d’aquestes entitats, la 
unitat d’actuació quedarà sense efecte, i cada una d’elles adoptarà, per separat, les 
decisions que s’escaiguin. 
 
Capítol IX 
 
Article 16. Col·laboració ciutadana 
 
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associacions 
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d’obres o l’establiment o 
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que 
s’hagi d’adoptar a aquest municipi quan la seva financera no ho permeti, 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. Associacions administratives de contribuents 
 
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es 
refereix l’article anterior, l’acord l’haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, 
sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s’hagin de 
satisfer. 
 
Capítol X 
 
Article 18. Infraccions i sancions 
 
1. En tot el que fa relació o infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions 
que els corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes en la Llei 
General Tributària. 
 
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de 
les quotes acreditades no prescrites. 

68



 8 

 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 

 

 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 

 

 

 

69



 1 

ORDENANÇA NÚM. 5. REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
 
Article 1. Fet imposable 
 
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut 
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'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 terrenys esmentats. 
 
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït. 
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 
d) Expropiació forçosa. 

 
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys 
que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En 
conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els 
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost 
sobre Béns Immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el 
Cadastre o en el Padró d’aquell. 
 
4. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: 

a) Sòl urbà. 
b) Sòl urbanitzable o assimilat per comptar amb les facultats urbanístiques 
inherents al sòl urbanitzable a la Legislació urbanística aplicable. 
c) Els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voreres i 
comptin, a més a més, amb clavegueram, subministrament d’aigua, 
subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic. 
d) Els ocupats per construccions de naturalesa urbana. 
e) Els terrenys que es fraccionen en contra del que es disposa a la Legislació 
agrària, sempre que aquest fraccionament en desvirtuï l’ús agrari. 

 
Està subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en 
els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
 
 
Article 2.  Actes no subjectes 
 
No estan subjectes a aquest Impost:  
 
a) Les aportacions de béns i drets realitzats  pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions 
que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
 
b) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial. 
 
c) 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 
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disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i 
resolució d’entitats de crèdit, que s’hagin transmès d’acord amb l’establert amb l’article 
48 del real Decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel que s’estableix el règim jurídic 
de les societats de gestió d’actius. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el 
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el 
terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 

 
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el 
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el 
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 
 
 
Article 4. Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui.  

 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin,  o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
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successors d’aquelles. 
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i 
de les sanciones. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants 
de la manca de pagament. 

 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
 
Article  5. Beneficis Fiscals 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. 
 
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan 
la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a) L’Estat, La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i Consell Comarcal 
de la Selva, i els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic 
d’anàleg caràcter de la Generalitat de Catalunya i de les entitats locals 
esmentades. 
b) L’Ajuntament de la Cellera de Ter i les entitats locals que hi estan integrades o 
que en formin part, així com les seves entitats respectives de dret públic de 
caràcter anàleg als organismes autònoms de l’Estat.  
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.  
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys 
afectes a aquestes. 
f) La Creu Roja Espanyola. 
g)Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en 
tractats o convenis internacionals. 

 
3. Gaudiran d'exempció els increments de valor que es posin de manifest imposables 
anteriors a aquesta data, relatius a les transmissions realitzades en 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 constituïda sobre l'habitatge, contrets 
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amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris . Aquest benefici fiscal també 
serà d'aplicació a les transmissions de  l'habitatge   habitual   que,  amb  els  requisits  
citats,  siguin  realitzades com  a conseqüència d'execucions hipotecaries, judicials  o 
notarials. 
 
No resultarà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent, o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar, disposi d'altres béns o drets en 
quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la venda de 
l'habitatge. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb 
posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària 
corresponent.   
 
A aquests  efectes, es considerarà habitatge habitual aquell  en que hagi  figurat  el 
contribuent  de forma  ininterrompuda  durant, almenys,  els  dos anys  anteriors  a la 
transmissió o des del moment de l'adquisició si l'esmentat termini fos inferior als dos 
anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que s 'estableix en la Llei 35/2006, de 
28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 
parcial de les lleis de l'impost sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el  
patrimoni.  A  aquests  efectes, s’equipararà  el  matrimoni  amb  la  parella  de  fet.  
 
Respecte aquesta exempció, no resultarà d’aplicació el que s’estableix en l’article 9.2 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora d’Hisendes Locals. 
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment l'haurà d'acreditar el transmitent 
davant l'administració tributaria municipal. 
 
Article 6. Base imposable 
 
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'acreditament i 
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. 
 
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del 
terreny en el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el 
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l’article 8 d’aquesta Ordenança, 
pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del valor. 
 
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu 
valor, al temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest 
moment als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no 
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar 
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la 
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments 
de valoració col·lectiva  que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan 
aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, 
aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, 
establerts a l’efecte en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament 
de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat 
valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca 
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realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves 
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns 
immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà 
practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al 
moment de l’acreditació. 
 
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les 
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i, en particular, dels preceptes següents: 
A) Usdefruit: 

- El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó 
del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 
- En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del 
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura 
que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb 
el límit mínim del 10 per cent del valor total. 
- Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini 
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una 
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 
B) Ús i estatge: 

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del 
valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la 
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 
 

C) Nua propietat: 
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre 
el valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 
 

D) Altres drets reals: 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o 
valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el 
que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o 
aquest si aquell fos menor. 

 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o 
un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un 
dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta 
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a 
aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no 
n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de 
les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats 
un cop construïdes aquestes plantes. 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal 
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament 
vigent. 
 
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar 
sobre la part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor 
cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest 
últim sobre el justipreu. 
 

74



 6 

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal 
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la 
facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini 
ple.  
 
8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la 
base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar 
als nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100. 
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals 
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als 
vigents fins aleshores. 
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny 
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
 
Article 7. Tipus de gravamen i quota 
 
1.- D’acord al que preveu l’article 107.4 del  Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per 
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el 
moment de l’acreditament el percentatge que resulti del quadre següent: 

 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un 

i cinc anys, 3,51 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu 

anys, 3,21. 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze 

anys, 3,06 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint 

anys, 3,00 

 

2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 29,05%. 

 
Article 8. Període de generació i acreditament 
 
1. L'impost s'acredita:  

a) Quan es transmet 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 constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del 
domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 

 
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor 
que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la 
constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini 
sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les 
fraccions d'any. 
 
3. 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 presentació davant l'Ajuntament. 
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 
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4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 
 
 
Article 9. Nul·litat de la transmissió 
 
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes 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 quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que 
existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les 
devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que 
l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es 
declara 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 
l’assentiment a la demanda. 
 
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi 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, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la 
devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer. 
 
 
Article 10. Règim de gestió 
 
S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les 
quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 
d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 
de l’article 7è d’aquesta ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar la 
declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part de l'Administració. 
 
En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible 
per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració 
corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració. 
 
Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model 
que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària 
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent. 
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. 
 
Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar 
autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes 
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 
 
A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin 
els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels 
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elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que 
acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 
 
L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des                  
de la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost: 
 

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

 
Els òrgans gestors giraran, si 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. 
 
Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan 
obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 
terminis que els subjectes passius: 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta ordenança, 
sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona 
que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la 
persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es 
tracti. 

 
Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu 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 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. 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que 
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per 
l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 
 
 
Article 11. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
 
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació  s’efectuen un cop 
transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta ordenança, sense requeriment 
previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents: 

- Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s'efectuï, respectivament, dins dels 
tres, sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits 
s'exclouen l'interès de demora i les sancions. 
- Recàrrec del 20 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al 
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos 
de demora pel període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 
mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al 
moment en que es practiqui l'autoliquidació. 

 
2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute 
tributari que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció 
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tributària tipificada a l'article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l'esmentat article.  
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost 
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei General Tributària, 
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.  
 
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat 
d’ingressar-se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan 
el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que 
se li formuli. 
 
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la 
sanció dins del període de pagament voluntari, sempre no es presenti sol·licitud de 
fraccionament o ajornament de pagament i que no s’interposi recurs o reclamació 
contra la liquidació o la sanció.  
 
6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb 
el que preveu la Llei General Tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Article 12. Règim de notificació i d'ingrés 
 
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions 
d'aquest impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament 
al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 
 
2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No 
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari 
portador de la declaració. 
 
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un 
mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda 
per l’Administració. 

Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent 
(mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general. 
 
4. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a 
l'article 62.2 de la Llei General Tributària. 

 
Article 13. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment al servei de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva, les 
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de 
fer l'Administració delegada. 
 
2. El servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits 
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de 
la Propietat en ordre a conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i 
conseqüentment practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la 
presentació d'autoliquidacions per internet, per part dels interessats i dels gestors 
tributaris, que actuaran en règim de col·laboració social. 
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el servei de 
recaptació del Consell Comarcal de la Selva s'ajustaran al que preveu la normativa 
vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
Municipis de la comarca que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal. 
 
Article 14. Bonificacions en la quota 

 

1.- En els supòsits de transmissió de terrenys i transmissió o constitució de drets reals 
de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor de 
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, gaudiran d’una 
bonificació en la quota de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa 
urbana corresponent a la transmissió de l’esmentat habitatge, d’acord amb el quadre 
següent:  

 

Valor cadastral del sòl de l’habitatge Bonificació 

Inferior o igual a 10.000€ 75% 

Superior a 10.000€ 40%  

 
Aquesta bonificació només serà aplicable en els terrenys on hi hagués emplaçat 
l’habitatge habitual del causant al moment de la defunció. 
 
També podran gaudir d’aquesta bonificació amb les mateixes condicions del cònjuges, 
la parella de fet del causant. Es considera parella estable quan la convivència dura 
més de dos anys ininterromputs, si durant la convivència tenen un fill o si formalitzem 
la relació en escriptura pública, d’acord amb l’article 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.  
 
La bonificació tindrà caràcter pregat.  

 
Disposició addicional única: modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final única: 
Els articles 2, 5.2, 5.3 i 14 s’han modificat per acord del Ple de corporació de data 27 
de setembre de 2016 i s’ha publicat l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG nº242 de 
21 de desembre de 2016. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2017 i es 
mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 

Article 1. Disposicions generals 
 
D’acord amb allò que estableixen els articles 100 a 103 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, s’estableix l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
independentment d’altres exaccions que es puguin acreditar, especialment la taxa per 
la tramitació administrativa de la llicència urbanística pertinent. 

 
 

Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la 
corresponent llicència d'obres o urbanística o en règim de comunicació prèvia, s'hagi 
obtingut o no la llicència esmentada, sempre que la seva expedició correspongui a 
aquest Ajuntament. 

 

2. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, 
instal·lacions i/o obres esmentades i afecta totes aquelles que es facin en aquest 
terme municipal. 

 
3. La Junta de Govern Local podrà regular els supòsits i normes de gestió en règim de 
comunicació prèvia d’obres. 

 
 

Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d'aquest Impost, a títol de contribuent, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària (en endavant, LGT), que siguin propietaris de la 
construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en 
què es fa. 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització. 

 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu 
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquell els qui sol·licitin 
les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obra o 
urbanística, o abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
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Article 4.  Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest Impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
No es transmetran les sancions. 

 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la  personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
les succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. 

 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la LGT, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites 
entitats. 

 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles. 

 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la LGT, 
en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 

 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent 
i de les sancions. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
meritades que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament. 
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8 . La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la LGT. 

 
 

Article 5. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva 
 
Està exempta de pagament de l'Impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals que, estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 
i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per 
Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació. 

 
 

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Es concedirà una bonificació del 95 per cent per cent de la quota de l’Impost 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 ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de 
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. (En aquest sentit s’entendrà que tenen interès 
social la construcció d’habitatges per lloguer) 

 
2. S’estableixen les següents bonificacions fiscals: 
 
a) Bonificació de fins al 90 per cent de la quota de l’impost en el cas de 

construccions, instal·lacions i obres que es realitzin específicament per tal d’incorporar 

sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sistemes per l’aprofitament 

d’energies alternatives com són la eòlica i la geotèrmia, així com sistemes que permetin 

l’estalvi d’aigua, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances 

municipals. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions 

per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 

homologació de l’administració competent. Per això s’haurà de presentar el certificat 

d’homologació dels col·lectors i còpia del projecte tècnic que acompanya  sol·licitud de la 

llicència el qual ha d’incloure la instal·lació del sistema per l’aprofitament tèrmic o elèctric 

de l’energia solar i alternatives i del sistema per l’estalvi d’aigua. 

La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si 
escau, la bonificació a que es refereix el punt primer d’aquest article. 
 
b) Bonificació de fins al 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres 
referents als habitatges de protecció oficial, sempre que no existeixi un conveni de 
cooperació interadministrativa que estableixi altres tipus de bonificacions fiscals. 
 
Els interessats hauran d’aportar amb la seva sol·licitud documentació acreditativa d’haver 
sol·licitat la qualificació d’habitatges de protecció oficial davant la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En el moment de practicar la declaració definitiva de l’Impost s’haurà d’acreditar 
l’obtenció de la cèdula de qualificació definitiva. En cas que s’hagi denegat aquesta 
cèdula, l’Ajuntament practicarà liquidació complementària de l’Impost respecte de la 
quantitat bonificada, i dels interessos de demora que s’escaiguin, pel gaudi indegut de la 
bonificació. 
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si 
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s’escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 
 
c) Bonificació del 90% per cent en la quota de l’Impost a favor dels subjectes 
passius que realitzin obres de reforma, construccions, instal·lacions i obres de 
condicionament d’edificis destinades a persones amb discapacitat o majors de 65 anys, 
específicament dedicades a la supressió de barreres arquitectòniques, com ara 
instal·lació d’ascensors, creació de rampes d’accés, adequació de cambres higièniques i 
anàlegs. La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant 
d’aplicar, si escau, la bonificació a que es refereix el punt primer d’aquest article. 
 
d) D’acord amb el que disposa l’article 103.2.a) del RD legislatiu 2/2004, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, les construccions, 
instal·lacions i obres contingudes en aquest article, podran ser declarades d’especial 
interès o utilitat municipal pel Ple, i gaudir de les bonificacions que tot seguit s’esmenten: 
 
d.1) Bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost en relació a les obres de 
rehabilitació o restauració de façanes (s’entén inclòs també el  remolinar, repicar, aplacar 
i pintar tota la façana) en els immobles situats dintre del terme municipal. Sempre que 
aquestes obres suposin un embelliment de tota la façana, que es realitzin per millorar 
l’estètica de l’edifici i l’entorn i sempre que aquestes actuacions siguin en façanes 
existents. 
La bonificació tindrà caràcter rogat i s’haurà de sol•licitar en un termini màxim de sis 
mesos des de l’expedició de la llicència d’obres. 
 
d.2) Bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost en relació a aquells projectes de 
rehabilitació integral en tots aquells edificis del casc antic (zonificació clau 2.1). 
 
d.3) Gaudiran d’una bonificació del 90% de l’impost aquelles construccions, instal·lacions 
o obres consistents en actuacions de rehabilitació o restauració d’edificis catalogats en 
l’inventari del patrimoni cultural immobles de la Generalitat de Catalunya, com també en 
béns culturals d’interès local o nacional . 
 
d.4) Gaudiran d’una bonificació del 90% de l’impost aquelles en que els titulars siguin 
entitats de dret públic, fundacions degudament registrades o associacions sense finalitat 
lucrativa i que persegueixin fins d’assistència social o de promoció i divulgació de la 
cultura. 
 
d.5) Gaudiran d’una bonificació del 90% de l’impost les realitzades en immobles que es 
dediquin a alguna de les següents activitats d’assistència social: 

 Protecció a la infància i al jovent. 

 Assistència a la gent gran 

 Educació especial i assistència a col·lectius discapacitats 

 Assistència a refugiats 

 Assistència a persones amb càrregues familiar no compartides 

 Acció social comunitària i familiar 

 Reinserció social i prevenció de la delinqüència. 

 Assistència a persones alcohòliques i toxicòmans. 

 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple de la corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres i quan els subjectes passiu compleixin els dos requisits següents: 

 Que la construcció, instal·lació o obra correspongui  a un ús de caràcter social, cultural, 

religiós o historicoartístic. 

 Que el subjecte passiu de l’impost, si és persona jurídica, tingui la naturalesa d’entitats 

sense ànim de lucre i estigui inscrita al registre corresponent, i en el cas de ser persona 

física, la construcció, instal·lació o obra no tingui relació amb cap activitat econòmica del 

subjecte passiu. 

 
4. Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és requisit 
indispensable haver obtingut prèviament a l’inici de les obres la corresponent llicència, o 83
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haver presentat la corresponent comunicació prèvia, i no tenir obligacions de pagament 
pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en el moment de la sol·licitud. 
Les esmentades bonificacions seran sol·licitades a instància de part (s’ha afegit. 
 
Article 7. Base imposable, quota i acreditament 

 
1. La base imposable d'aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal·lació o l'obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost 
d’execució material d’aquella. 
La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal·lació o l’obra, i s’entén per tal a aquests efectes el cost d’execució 
material de l’obra. 
El valor de la base equivaldrà al pressupost de referència que consta a la fitxa de 
característiques que es presenta al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a efectes del 
càlcul dels drets de visat. Per justificar aquest valor es pot presentar còpia de la fitxa 
de característiques esmentada. En absència d’aquesta acreditació el pressupost es 
calcularà aplicant el coeficient 1,25 al pressupost d’execució material que consti al 
projecte. 
Només s’admetrà l’aplicació de valors inferiors als que resultin de l’apartat anterior en 
aquells casos en els quals aquells valors inferiors s’acreditin de forma fidedigna davant 
dels Serveis Municipals. A aquest efecte es considerarà documentació acreditativa: 

a) La certificació o liquidació final d’obra signada pel constructor, pel promotor i 
pel tècnic director de l’obra. 

b) El pressupost o la certificació de la liquidació amb preus unitaris coincidents 
amb bases de dades o publicacions de reconegut prestigi en el mercat, subscrit 
pel tècnic autor del projecte o director de l’obra i pel promotor. En aquest cas, la 
base imposable obtinguda, una vegada revisada pels Serveis Tècnics, a 
requeriment del promotor, podrà ser aplicada a la liquidació provisional. 
c) La documentació comptable de l’empresa promotora, amb una certificació de 
persona física amb responsabilitat a l’òrgan d’administració. 
d) Qualsevol altra que a judici dels Serveis Municipals pugui considerar-se 
vàlida com a alternativa als anteriors. 

 
No formen part de la base imposable: 

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la 
construcció, instal·lació o obra. 
- Els honoraris de professionals. 
- Les despeses generals contemplades a l’article 131.1.a) del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que es fixen en un 
percentatge del 13per cent. 
El benefici empresarial del contractista, el qual queda fixat en un percentatge del 
6per cent. 

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

 
3. L'Impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, 
encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 

 

4. En aquelles sol·licituds on no hi consti cap pressupost seran els serveis tècnics 
municipals qui n’establiran la valoració en base als paràmetres d’obtenció del PEM 
aprovats i utilitzat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya. S’estableix un pressupost 
mínim de 601,01 €. 

 
Article 8.  Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà el 2,683 per cent. 
 
Article 9. Règim de declaració i d'ingrés 
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1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a 
compte que es merita quan s’hagi obtingut la llicència preceptiva o quan s’hagin iniciat 
les construccions, instal·lacions o obres sense obtenir-la; conseqüentment, el subjecte 
passiu haurà de declarar la base imposable, determinar la quota i ingressar-la en els 
terminis fixats en aquest article. 

 
2. El sol·licitant d'una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’Impost haurà de presentar en el moment de la 
sol·licitud el projecte i el pressupost d'execució material estimat. Aquest pressupost 
haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit 
preceptiu. 

 

3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar l’interessat 
quan sol·liciti la llicència, no serà inferior a l’import que resulti d’aplicar el  tipus 
impositiu a la base imposable determinant-se aquesta en funció del pressupost 
presentat pels interessats, sempre que el mateix hagi estat visat pel Col·legi Oficial 
corresponent. Quan el visat no constitueixi un requisit preceptiu dita base es 
determinarà en funció dels mòduls que, per a cada tipus d’obres o instal·lacions, 
s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, quan això no resulti factible o bé el 
pressupost presentat per l’interessat sigui d’un import superior, en funció d’aquest. 

 

4. La quota referida a l’anterior apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, 
s’haurà de fer efectiva des del moment en què es sol·liciti la llicència d’obres, 
conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa de la seva 
expedició. El termini per fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou deu dies 
després de la notificació de la concessió de la llicència d’obres. 

 
5. Si desprès de formular la sol·licitud de llicència es modifica o s’amplia el projecte, 
s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud juntament amb el nou pressupost i 
acompanyat dels plànols i la memòria de la modificació o ampliació. Un cop acceptada 
la modificació per l’Ajuntament, els subjectes passius hauran de presentar 
autoliquidació complementària per la diferència entre el pressupost inicial i el modificat, 
amb subjecció als terminis, requisits i efectes indicats en els apartats anteriors. 

 
6. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’inicií la 
construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a 
compte. La base imposable es determinarà d’acord amb el pressupost presentat per 
l’interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, i visat pel Col·legi 
Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu, o bé segons els índex 
o mòduls que consten a l’annex a aquesta Ordenança, en els termes previstos a 
l’apartat 3 anterior. 

 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions u obres, en el termini d’ un mes 
comptat a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’ Ajuntament declaració del cost real i efectiu d’ aquelles, així com 
dels documents que considerin oportuns, a efectes d’ acreditar l’ expressat cost. 

 
8. En base a la declaració a què es refereix l’ apartat anterior, o d’ ofici, si s’ escau, 
l’Ajuntament iniciarà la comprovació administrativa pertinent i modificarà si procedeix, 
la base imposable provisional, practicant la liquidació corresponent. 

 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
de fer efectiu el seu pagament en els terminis establerts en l’ article 62 de la LGT. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat d’ingrés 
s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la LGT. 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’ article 31 de la LGT. 

 

Article 10. Llicència d’enderroc prèvia 
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1. En les sol·licituds de llicència per a construccions de nova planta s’ha de fer constar 
que el solar es troba completament expedit i sense cap edificació que impedeixi la 
construcció,  per  a la qual  cosa,  en  cas contrari,  s’ha  de sol·licitar,  prèviament  o 
simultàniament, una llicència per a la demolició de les construccions. 

 
2. L’assenyalament d’alineacions i rasants és previ a la llicència d’obres de nova 
planta. 

 

 
Article 11. Garanties per la reconstrucció de paviments 
 
1. Les quantitats que s’han de satisfer com a garantia de la reconstrucció de paviments a les 

llicències atorgades que així ho estableixin, seran les següents: 

 

CONCEPTES €/m2 

1. Paviment de terra 42,00 

2. Vorera construïda 76,00 

3. Paviment flexible d’alta qualitat (aglomerat asfàltic) 93,16 

4. Paviment rígid d’alta qualitat (llamborda blindada, formigó) 99,53 

5. Macadam asfàltic 46,52 

6. Llamborda sobre sorra 82,54 
 

2. Es podrà eximir el subjecte passiu de l’obligació d’efectuar la garantia de reposició quan 
existeixi un conveni fiscal que així ho estableixi. 

 
3. Quan es tracti d’un paviment no inclòs en els valors fixats en l’apartat anterior, 
el dipòsit es valorarà d’acord amb el preu que per a aquest paviment figuri al quadre 
de preus generals establerts pels serveis tècnics municipals, augmentat en un 15per 
cent. En cas que no existeixi quadre de preus generals, s’estarà a la valoració que 
s’efectuï pels serveis tècnics municipals. 

 
4. Si la reposició afecta elements diferents del paviment, es valora el cost de reconstrucció 
per reclamar-lo per via administrativa. 

 
5. Aquest dipòsit previ es retindrà com a garantia durant un període d’un any per grans 
urbanitzacions, i per un període màxim de sis mesos, en el cas de reposicions de 
paviments relatives a la construcció d’edificis de nova planta o reformes, petites 
rehabilitacions, addicions d’una planta o similars de petita entitat constructiva. Un cop 
transcorregut aquests períodes, aquest es retornarà si els serveis tècnics consideren 
que la reposició del paviment ha estat satisfactòria. En el cas que aquests serveis no 
ho considerin així es disposarà d’aquest dipòsit per reconstruir el paviment. 

 
6. El titular de la llicència està obligat a realitzar i costejar assaigs de qualitat de les obres, 
mitjançant un laboratori homologat, si els serveis tècnics municipals ho requereixen. 

 

7. En cas de nova urbanització, la garantia s’establirà sobre el cost determinat pels serveis 
tècnics de projectes, i si no n’hi ha, les quantitats indicades abans. 

 

Article 12. Actuacions inspectores i règim sancionador 
 
1. La inspecció i la comprovació de l'Impost es realitzaran d’acord amb el que es 
preveu en la LGT i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

 
2. Les infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquest Impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que 
es preveu a la LGT i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals. 86
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Article 13. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 

 

Disposició addicional única 
 
Les modificacions que s’introdueixin en la regulació de l’impost, per les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat o per qualsevol altres lleis o disposicions que 
resultaren d’aplicació directa, produiran, en el seu cas, la corresponent modificació 
tàcita de la present Ordenança. 

 
 

Disposició final única 
 
L’article 8 i l’article 11.1 s’han modificat per acord del Ple de corporació de data 26 de 
setembre de 2017 i s’ha publicat l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG mº234 de 11 
de desembre de 2017. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2018 i es mantindrà 
vigents fins a la seva modificació o derogació expressa 
  
La Cellera de Ter, 13 de desembre de 2017 

 

Vist i plau 
L’alcalde La secretària interventora 

 

David Sarsanedas i Serrat Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA PER 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
 
Article 1. Disposicions generals 
 
D’acord amb el previst en els articles 57, 20.3 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 
conformitat amb el que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada norma, 
aquest Ajuntament estableix les taxes per l’expedició de llicències urbanístiques, que 
es regirà per la present Ordenança. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueixen el fet imposable: L'activitat municipal, tant tècnica com 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'art. 187 i 187.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals o jurídiques que 
sol·licitin o provoquin directa o indirectament la prestació de serveis o en interès de les 
quals es prestin aquests serveis, o siguin propietàries dels elements d’edificació 
particular en estat perillós, tot per tal de generar de l’Administració municipal la 
llicència, el certificat, l’informe, l’autorització o l’actuació corresponents. 
 
2. Així mateix, són subjectes passius les persones físiques o jurídiques a que fa 
referència l'article 35.4 de la LGT, que siguin propietaris, posseïdors o, si s’escau, 
arrendataris dels immobles en els quals es realitzin les construccions o instal·lacions o 
s'executin les obres. 
 
3. En tot cas, tindran la consideració de subjectes passius en qualitat de substituts del 
contribuent els constructors i contractistes de les obres, i en general les persones que 
sol·licitin la llicència urbanística. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la LGT i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels tributs i 
altres ingressos locals de dret públic. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la LGT. 
 
 
Article 5. Base imposable 
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1. Constitueix la base imposable de la taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin moviments de terra, obres 
de nova planta i modificació d’estructures o aspecte exterior de les edificacions 
existents. 
b) Quan es tracti de llicències  de primera ocupació/utilització d’edificis i de 
modificació del seu ús, la quantitat que es detalla en l'article següent. 
c) El valor que tinguin determinats els terrenys i les construccions a l’efecte 
de l'Impost  sobre Béns  Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i 
de demolició de construccions. 
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats  de manera visible des 
de la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de 
vegetació arbustiva, la superfície afectada per l’extracció d’àrids. 
e)  Quan  es  tracti  de  la  prestació  dels  serveis  tècnics  i  administratius  
necessaris  per  a  la tramitació  d’instruments  urbanístics  i  serveis  obligatoris  
de  Plànol  del municipi,  realitzats  a instància de part, que beneficiïn 
especialment determinades persones o fetes per elles directe o indirectament, 
les quantitats que es detallen a l’article següent. 

 
2.  Del  cost  que  s’assenyala  en  les  lletres  a)  i  b)  del  número  anterior  se  n'exclou 
allò  que correspon a la maquinària i a les instal·lacions anàlogues. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La  quantia  de  la  taxa  regulada  en  aquesta  Ordenança  serà  la  que  es  fixa  
en  les  tarifes següents: 
 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES Quota 

1.- Llicències urbanístiques d’obra major  

1.1.- Per reformes, ampliacions i construccions 186,70 

1.2.- Construcció d’habitatges plurifamiliars i altres usos 378,00 

1.3.- Pròrroga de llicència d’obra major 60,24 

2.- Llicència urbanística d’obres menor 70,00 

2.1 Pròrroga de llicència d’obra menor 35,00 

3.- Llicència per la construcció d’una piscina 86,00 

4.- Llicència d’obres d’enderroc 96,00 

5.- Llicència de parcel·lació i divisió horitzontal 140,00 

5.1 Declaració d’innecessarietat de parcel·lació 85,00 

6.- Llicències per canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions 96,00 

7.- Llicència de Primera ocupació i utilització parcial d’edificis   

7.1 Habitatge unifamiliar 53,20 

7.2 Bloc de pisos per habitatge 41,15 

7.3 Restaurants, cafeteries i similars i comerços subjectes a l’IAE 57,00 

7.4 Tota classe de magatzems destinats a la indústria i el comerç 57,00 

7.5.- Tot tipus de garatges:  
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7.5.1.- Fins a cinc vehicles o places per vivenda 51,20 

7.5.2.- Amb capacitat superior a cinc vehicles o places, per plaça 
addicional 

10,20 

8.- Llicències d’alteracions del medi rural  

8.1 Llicències de moviments de terres i esplanacions en els supòsits art. 
20.1 de l’ordenança municipal de la intervenció administrativa en els actes 
d’edificació i ús del sòl. 
 

118,84 

8.2 Llicència de tala d’arbres 
 

51,00 

8.3 Llicència d’obertura, pavimentació i/o modificació de camins rurals 
 

77,18 

8.4 Llicències per extracció d’àrids i/o instal·lació de dipòsits de materials 200,00 

9.- Llicència d’ús i obres provisionals 118,00 

10.- Projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable 150,00 

COMUNICACIONS D’OBRES  

11.- Comunicació prèvia d’obres mínimes 25,00 

12.- Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis 21,00 

13.- Comunicació prèvia de canvi d’ús no residencial en sòl urbà 22,00 

14. Comunicació prèvia per la instal·lació de tanques 16,00 

15. Comunicació prèvia per la col·locació de cartells 13,00 

TRAMITACIONS D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT  

16.- Per tramitació del planejament d’iniciativa privada  

16.1 Programes d’actuació urbanística, plans parcials i plans especials i 
plans de millora urbana 

733,00 

16.2 Projectes de reparcel·lació fins a 5 propietaris 
 

506,00 

16.3 Projectes de reparcel·lació de 6 a 15 propietaris 
 

582,00 

16.4 Projectes de reparcel·lació de més de 15 propietaris 
 

645,00 

16.5 Projectes d’urbanització 315,00 

17.- Expedients d’ordre d’execució 150,00 

18.- Autorització instal·lació de grues 40,00 

19.- Modificacions de titularitat i/o condicions de la llicència 40,00 

 
2. En el cas de denegació de la llicència urbanística sol·licitada, l’import de la taxa serà 
el corresponent al 25 per cent de la taxa que li correspondria segons el quadre de 
quotes que s’assenyala  en aquest mateix article. 
 
3. En el cas que la persona sol·licitant hagi formulat el seu desistiment o renúncia 
abans de la notificació de la concessió de la llicència urbanística, l’import de la taxa 
serà el corresponent al 10 per cent de la taxa que li correspondria segons el quadre de 
quotes que s’assenyala  en aquest mateix article. 
 
4. En el cas que concedida la llicència urbanística aquesta hagi de ser modificada, 
l’import de la taxa serà el corresponent al 25 per cent de la taxa que li correspondria si 
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fos una nova llicència. En cas de transmissió de la llicència a un nou titular, la 
modificació comportarà el pagament d’una taxa de 50€. 
 
5. La caducitat de la llicència urbanística no dóna dret al seu titular a la devolució de la 
taxa ingressada. 
 
6. Tan sols es podrà concedir una pròrroga del termini per iniciar les obres, i una altra 
per acabar-les, de conformitat amb l’article 181.4 del TRLUC. 
 
Article 7. Beneficis fiscals 
 
1. Els subjectes passius de la taxa podran gaudir de les bonificacions següents: 
 
a) Bonificació del 90 per cent de l’import de la taxa per les obres de rehabilitació de 
façanes, havent de presentar un pressupost individualitzat per les obres que facin 
referència exclusiva a la rehabilitació de façana i excloent altres obres que es puguin 
sol·licitar en la mateixa petició de llicència. 
Per gaudir d’aquest benefici fiscal cal que la persona interessada no resulti beneficiària 
dels ajuts que atorga el Departament de Medi Ambient i d’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya per a la rehabilitació d’edificis. 
 
b)  Bonificació del 75 per cent de l’import de la taxa a favor dels subjectes passius que 
realitzin obres de reforma o nova construcció que tinguin com a objecte la creació d’un 
habitatge adaptat per a discapacitats (Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat). 
Per gaudir d’aquest benefici fiscal cal que la persona interessada presenti un certificat  
de minusvàlida de qualsevol dels membres residents en l’habitatge. 
 
c) Bonificació del 95 per cent de l’import de la taxa per les obres i instal·lacions que 
incloguin una depuradora d’aigües residuals en habitatges situats en sòl no 
urbanitzable. No es concedirà aquesta bonificació quan la construcció i/o instal·lació 
de la depuradora sigui obligatòria segons normativa vigent en matèria d’edificació. 
 
2. Ambdues bonificacions tindran caràcter rogat. Per tant, es concediran, quan 
procedeixi, a instància de part, no essent en cap cas d’aplicació amb caràcter 
retroactiu. 
 
Article 8. Acreditament 
 
1.  La  taxa  s’acredita  i  neix  l’obligació  de  contribuir  quan  s’iniciï  l’activitat  
municipal  que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà 
iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència 
urbanística corresponent, si el subjecte passiu 
la formulava expressament. 
 
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència 
corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que 
porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici 
de l’expedient administratiu que pugui instruir-se  per  a  l’autorització  d’aquestes  
obres  o  la  seva  demolició,  en  el  cas  que  no  fossin autoritzables. 
 
3. En tot cas, per obtenir la primera utilització d’edificis o construccions serà necessari 
adjuntar el justificant de la presentació de l’alta o modificació cadastral que 
correspongui. 
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4.  L'Ajuntament  podrà  exigir  el  dipòsit  previ  total  o  parcial  de  l'import.  Si  tal  
facultat  és exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es realitza el dipòsit. 
 
Article 9. Declaració 
 
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, 
prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat 
visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa 
de l’obra i del lloc d’emplaçament, on s’hi faci constar l'import estimat de l’obra, 
l’amidament i el destí de l’edifici. 
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la 
formulació d’un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la 
sol·licitud un pressupost de les  obres  que  s’han  de  realitzar,  com  una  descripció  
detallada  de  la  superfície  afectada,  del nombre   de   departaments,   dels   materials   
que   s’han   d’utilitzar   i,   en   general,   de   les característiques de l’obre o acte les 
dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 
 
3.  Si  una  vegada  formulada  la  sol·licitud  de  llicència  es  modificava  o  s’ampliava  el  
projecte caldrà notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou pressupost 
o el reformat i, si s’escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
4. S'estableix el sistema d'autoliquidació pel cobrament de les taxes que s'acreditin. 
 
Article 10. Liquidació i ingrés 
 
1. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article 5è.1.a), b) i d): 

a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s’efectuarà la liquidació 
provisional sobre la base que ha declarat el sol·licitant. 
b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una 
vegada que les obres s’hagin  acabat,  i  la  superfície  dels  cartells  declarada  
pel  sol·licitant  i,  a  la  vista  del  resultat d’aquesta   comprovació,   realitzarà   la   
liquidació   definitiva   que   s’escaigui,   deduint,   si   és procedent, el que es va 
ingressar en provisional. 

 
2.  En  el  cas  de  parcel·lacions  urbanes  i  de  demolició  de  construccions,  la  
liquidació  que  es realitzi, una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable 
que li correspongui, tindrà caràcter definitiu llevat que el valor que es determina en 
l'impost sobre Béns Immobles no tingui aquest caràcter. 
 
3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que 
substitueix el contribuent per al seu ingrés  directe en les arques municipals utilitzant 
els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de 
Recaptació. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut 
regulat en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes 
contingudes en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos 
municipals de dret públic, LGT i altres disposicions d'aplicació. 
 
2. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les 
quotes liquidades no prescrites. 
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Article 12. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
Disposició final única: 
L’article 6 la taxa 7.5.2 s’ha modificat per acord del Ple de corporació de data 26 de 
setembre de 2017 i s’ha publicat l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG mº234 de 
11 de desembre de 2017. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2018 i es 
mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 13 de desembre de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ 
D’AUTORITZACIONS, LLICÈNCIES I RÈGIMS DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES 
ACTIVITATS  
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides pels article 133.2 i 144 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 disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a 
l’empra del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental 
de les activitats i de la Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés d’adequació de les 
activitats amb incidència ambiental i del seu reglament de desenvolupament aprovat pel 
Decret 50/2005, de 29 de març, de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i a l’empara de la Llei 3/2010, de 18 
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments activitats, 
infraestructures i edificis i del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials. En base aquesta normativa l’ajuntament estableix les taxes per la 
tramitació municipal: de les autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals i de les 
llicències d’espectacles i activitats recreatives, de les comunicacions prèvies dels annexos III 
i també de la comunicació prèvia de les activitats innòcues compreses en els annexos I i II 
de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’administració de la generalitat i dels govern locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica. 
Aquestes taxes s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen 
a allò que preveu l’article 58 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de les taxes reguladores en aquesta Ordenança la prestació 
per part de l’Ajuntament de: 
 

 Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a la 
Llei 20/2009, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la 
Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen 
en l’annex I. 

 Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències 
ambientals, de les que, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o 
locals on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009. 

 Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què 
resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i també les 
comunicacions d’activitats innòcues, compreses en els annexos I i II de la llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració 
de la generalitat i dels govern locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 Els serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds de les llicències 
d’espectacles públics i activitats recreatives, de les activitats de l’annex IV de la Llei 
20/2009 i de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament, aprovat 
pel Decret 112/2010, de 31 d’agost. 

 Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les 
activitats compreses en els apartats anteriors. 

 Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats existents, 
de conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005. 

 Els informes i visites de comprovació en matèria d’incendis establerts per la Llei 
3/2010. 
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Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per: 
 

1. Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial) 
2. Adequació ambiental d’activitat 
3. Canvi de titularitat 
4. Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials) 
5. Control ambiental periòdic 
6. Control ambiental inicial activitats annex II i IV 
7. Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, certificats o 

altres tràmits relacionats amb l’activitat. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de 
desembre, General Tributària (en endavant, LGT), que sol·licitin o que resultin beneficiades 
o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització ambiental o llicències municipals. 
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius 
ho seran els titulars de l’activitat. 
3. En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, o sense 
haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la 
persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat. 
4. Quan una persona física o jurídica sigui titular de diversos locals separats, encara que 
desenvolupin una mateixa activitat, serà obligatòria la llicència d'obertura per cada local o 
establiment. 
A aquests efectes, es consideraran locals separats o independents els següents: 

a) Aquells que ho estiguin per carrers, camins o parets contínues, sense pas entre 
ells. 
b) Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes destinades a 
accés per al públic diferents per a cadascun, encara que existeixi comunicació 
interior entre ells. 
c) Els diferents departaments o seccions d'un local que puguin ésser aïllats, i què 
exerceixin activitats diferents, encara que figuri un únic titular. 

5. Quan existeixin diferents titulars en un mateix local, amb independència de l’activitat que 
realitzin individualment, cadascun d’ells s’haurà de proveir de la corresponent llicència. 
 

 

Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
LGT i a l’Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos 
locals de dret públic. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la LGT. 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 

TIPUS D’ACTIVITAT 
QUOTA 

ACTIVITATS INNÒCUES, per activitats de baix risc d’acord amb 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. 

 Incloses a l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació  230,92€ 
 Incloses a l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 341,36€ 
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 Activitat o instal·lació sense incidència ambiental no inclosa ni en 
l’annex I ni en l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació 

90,36€ 

 
ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA (ANNEX III de la Llei 
20/2009): 
La quota tributària de les activitats subjectes al règim de comunicació, 
corresponent a les activitats enumerades a l’annex III, no inclou les visites de 
comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 

261,04€ 

 
ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE  LLICÈNCIA AMBIENTAL (Annex II): 

 <500 m2 sup. Útil 803,20€ 
 >=500 m2 sup. Útil 1004,00€ 

 
ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL (Annex I): 
Annexos I.1, I.2 i I.3) catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCAA). Activitats amb una gran incidència en el medi 
ambient, la salut i la seguretat de les persones sotmeses al règim d’autorització ambiental, i 
sota la regulació específica de l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la 
Generalitat 

 Fins a 500 m2 superfície útil     981,91€ 
 >500 m2 superfície útil 1.204,80€ 

 
ACTIVITATS RECREATIVES, D’ESPECTACLES:  
D’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost Reglament dels espectacles 
públics i les activitats recreatives (REPAR) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de 
juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR) 
 

 Subjectes al règim de llicència d’establiment públic 200,80€ 
 Subjectes al règim de comunicació prèvia. 150,60€ 

Per aquells expedients en què sigui necessari un informe sobre la ponència 
ambiental emès pel Consell Comarcal de la Selva, s’aplicarà la quota 
liquidada a l’Ajuntament per part del Consell Comarcal. 

Import 
Consell 
Comarcal 

 
A la quantitat resultant de l’apartat anterior s’aplicaran els coeficients multiplicadors que 
corresponguin, segons detall: 
 

COEFICIENTS MULTIPLICADORS 
SOBRE 

TAXA 

Canvi d’activitat 1,00 

Trasllat 0,75 

Ampliació fins al 100% de la superfície 0,25 

Ampliació superior al 100% de la superfície 0,50 

Canvi de titularitat 0,25 

Revisions i controls ambientals periòdiques 0,15 

Noves activitats a un mateix local 0,30 

Canvi substancial 0,50 

Canvi no substancial 0,25 

Adequació 0,30 

Llicències d’establiment públic no permanent desmuntable 0,35 

 
Article 6. Beneficis fiscals 
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1. Gaudiran d’exempció del pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació de 
tramitar la corresponent autorització, llicència o comunicació: 

a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als 
locals, sempre que aquests tinguin la llicència corresponent. A la reobertura del local 
s’haurà d’obtenir, si correspon, llicència per ampliació o canvi d’activitat. 
b) Els trasllats que es determinin per enderrocament forçós, enfonsament, declaració 
de ruïna, incendi o inundació. 
c) La variació de la raó social de societats per defunció d’algun dels socis menys en 
els casos de les anònimes i de responsabilitat limitada. 

 
2. Gaudiran d’una bonificació del 90% de la taxa les activitats i instal·lacions de caràcter 
artístic (de promoció de la cultura, la música, les arts escèniques i plàstiques) o de caràcter 
social de les entitats sense ànim de lucre. 
 
3. Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per 
escrit, en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència d’activitat o d’ús, i en qualsevol 
cas, abans de que la liquidació lliurada adquireixi fermesa. En la sol·licitud s’haurà 
d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació 
que es demana. 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de formular-se la sol·licitud 
de llicència, permís ambiental o d’efectuar-se la comunicació prèvia. 
2. Les sol·licituds de llicència, permís o comunicació s’hauran de formular abans de 
l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti. 
3. Quan l’activitat es realitzi o la instal·lació s’utilitzi, sense haver-se efectuat la comunicació 
prèvia, sol·licitat la llicència o el permís ambiental, o no s’hagi obtingut la llicència o el 
permís corresponent, la taxa es meritarà en el moment en què s’iniciïn les actuacions 
tendents a la regularització de la situació tributària amb efectes de la data en què s’inicià o 
es realitzà l’exercici de l’activitat o s’utilitzà la instal·lació per part del subjecte passiu, sense 
perjudici de la incoació de l’expedient administratiu que iniciarà la intervenció municipal que 
correspongui. 
 
Article 8. Declaració 
 
1. La taxa s’acredita i neix 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 sol·licitud de llicència d’obertura corresponent si el subjecte passiu la formulava 
expressament. 
2. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa 
s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si 
l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l’inici de 
l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment o 
decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fos autoritzable. 
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la 
denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la modificació de 
les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que 
se li ha concedit la llicència. 
 
Article 9. Liquidació i ingrés 
 
Quan ha acabat l’activitat municipal i s’ha dictat la resolució municipal que procedeixi sobre 
la llicència d’obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es notificarà al 
subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir els mitjans de 
pagament i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació. 
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Article 10. Presumpció de legalitat 
 
El pagament dels drets de llicència d’obertura no suposarà, per si mateix, la legalització de 
l’exercici 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. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat en 
aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret 
públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
2. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
liquidades no prescrites. 
 

Article 12. Remissió normativa 

 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 

l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que les 

desenvolupin i complementin. 

 

Disposició final única: 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades provisionalment pel 
l’Ajuntament en Ple en data 29 de setembre de 2015 i van esdevenir definitivament 
aprovades el dia 2 de desembre de 2015. Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2016 i 
es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. REGULADORA DE LA TAXA PER 
RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS DEFECTUOSAMENT O 
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
 
Article 1. Disposicions generals 
 
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.z) del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 
conformitat amb el que s‘assenyala en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, així com la immobilització 
amb paranys de vehicles a la via pública. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada de 
vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-
los, no corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d’un 
vehicle abandonat o estacionat abusivament a la via pública. 
 
 
Article 3. Obligació de contribuir 
 
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 71, de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i afecta qualsevol vehicle el conductor 
del propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per l’agent de circulació, no 
corregeix la deficiència causant de l’advertència i la permanència d’un vehicle 
abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que 
impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi greument. 
 
 
Article 4. Subjecte passiu 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a 
pagar les tarifes que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, 
segons la infracció comesa, i sense perjudici de la possibilitat de repercussió sobre el 
responsable de l'accident, de l'abandonament del vehicle o de la infracció que hagi 
donat lloc a la retirada. 
 
 
Article 5. Responsables 
 
1. Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tals a la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en endavant, LGT), i a 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs i altres ingressos 
locals de dret públic. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la LGT. 
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Article 6. Quota tributària 
 
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents: 

 
 

Per retirada 
del vehicle 

Per dipòsit del 
vehicle (tarifa 

diària) 

Per 
immobilització 
amb paranys 

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de 
tres rodes i altres vehicles de 
característiques anàlogues 

14,75 € 5,00 € 15,00 € 

Automòbils de turismes, camions i 
similars fins a 3.500 kg PM 

35,50 € 12,00€ 30,12 € 

Tota mena de vehicles amb PMA 
superior a 3.500 kg 

57,25 € 18,00 € 45,00 € 

 
 
Article 7. Normes de gestió i recaptació 
 
1. Quan per aplicació de les tarifes que preveu l'article anterior, el deute a pagar sigui 
superior al valor pericial del vehicle causant del fet imposable, el subjecte passiu 
pagarà únicament aquest valor pericial per a alliberar-se del deute en període 
voluntari. 
Per agilitar la peritació de vehicles i donar màximes garanties al contribuent, 
l'Ajuntament acceptarà com a valor pericial del vehicle el que correspongui segons 
l'última edició de la guia GANVAM (Associació Nacional de Venedors de Vehicles a 
Motor). 
En cas de disconformitat amb aquest valor, el subjecte passiu podrà presentar, al seu 
càrrec, peritació contradictòria subscrita per tècnic competent. 
Aquesta i d'altres incidències que es presentin quant a la valoració pericial a què s'ha 
fet referència seran resoltes per l'Alcaldia-Presidència, previ informe dels serveis de 
vigilància municipal. 
2. 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 a la 
Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament. 
 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
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Article 9. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 26 de setembre de 2017 i van 
esdevenir definitivament aprovades el dia 11 de desembre de 2017. Aquestes regiran 
a partir de l’1 de gener de 2018 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 13 de desembre de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. REGULADORA DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4.s) del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en 
endavant, TRLRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest 
text legal i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de residus, l’Ajuntament estableix les taxes  pels serveis de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus  urbans,  que es regiran per la 
present Ordenança. 
 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris  
  
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació 
dels serveis següents: 

a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus  urbans generats als 
habitatges particulars.  
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat 
anterior. 

 
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliaries i residus urbans les 
restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal 
de locals o d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, 
les runes d'obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, 
corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de 
mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.  
 
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu 
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o 
de seguretat, tals com: 

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

 
4. En locals o garatges que formen part d’una construcció principal destinada a 
habitatge, tindran consideració de local afectat per la taxa de recollida de deixalles, 
quan s’hi porti a terme una activitat econòmica segons l’apartat 1 d’aquest article. En el 
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cas de renuncia a l’activitat quedarà suspesa l’aplicació de la taxa de recollida de 
deixalles. 
 
5. En locals i garatges que no formen part d’una construcció principal destinada a 
habitatge, portin a terme una activitat econòmica pública a l’apartat 1 d’aquest article 
estaran subjectes a l’aplicació d’aquesta Ordenança. En el cas de renunciar a 
l’activitat, el local quedarà subjecte a l’aplicació d’aquesta Ordenança en la seva quota 
mínima que consta en l’article 12. 
 
6. Les finques derruïdes, ruïnoses o que no siguin susceptibles d’ús no estan 
subjectes al fet imposable per inexistència del objecte tributari. L’acreditació de la no 
susceptibilitat d’ús de les finques es pot fer a través d’una declaració de ruïna feta pels 
tècnics municipals, o l’acreditació de la impossibilitat d’una finca destinada a ser 
vivenda, per la seva utilització com a tal, pel fet de no disposar de comptador de llum 
ni d’aigua, s’haurà d’aportar document de baixa dels subministraments d’aigua i de 
llum. 
Els que no compleixin aquesta obligació, continuaran subjectes al pagament de la 
taxa.  
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de 
recepció obligatòria  de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus  
urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en endavant, 
LGT), que ocupin o utilitzin els habitatges situats en  places, carrers o vies públiques 
on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, 
d'arrendatari o, fins i tot, a  precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de 
l’habitatge, allotjament on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà 
repercutir les quotes satisfetes sobre els usuaris beneficiaris del servei, de conformitat 
amb l’article 23.2.a) del TRLRHL. Per tant, i d’acord amb allò que disposa la LGT, el 
subjecte passiu resta obligat al pagament de la quota tributària, en lloc del contribuent. 
En conseqüència, els rebuts o liquidacions de la taxa s’aprovaran a nom de propietari 
de l’habitatge, sense perjudici dels pactes privats que s’estableixin amb relacií al 
pagament de la quota esmentada. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tals a la LGT i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs i 
altres ingressos locals de dret públic. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la LGT. 
 
Article 5. Beneficis fiscals  

 
1 Els subjectes passius de la taxa podran gaudir, a petició de la mateixa persona 
interessada, de les bonificacions següents: 
 
a) Bonificació del 25% de la quota tributària en relació als subjectes passius que 
acreditin formalment viure sols. 
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Per acreditar d’aquesta bonificació caldrà la presentació del corresponent certificat 
d’empadronament, el qual serà expedit de forma gratuïta pels serveis administratius 
d’aquest Ajuntament. 
 
b) Bonificació del 50% de la quota tributària en relació als subjectes passius que 
acreditin formalment que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim 
interprofessional, en els termes següents: 
 

- Per a gaudir d’aquesta bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions 
familiars. 
 
- Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què 
s’ha sol·licitat. 
 
- Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que 
resulti improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a 
l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa. 

 
c) Bonificació de la quota tributària d’un 25% les activitats econòmiques que acreditin 
tenir contractat un gestor autoritzat de residus. 
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà la prèvia presentació d’una declaració de 
residus anual, la qual haurà de contenir el volum i el pes total de residus produïts 
separats per les tipologies de residus. 

 
d) Bonificació de la quota tributària d’un 10% de la quota que correspongui en la cas 
de que el subjecte passiu participi en la campanya de “compostatge casolà”, un cop 
transcorreguts dos anys des de l’entrega del compostador i després de verificar-se el 
correcte funcionament d’aquest, circumstància que s’acreditarà mitjançant informe dels 
tècnics municipals o del Consorci mediambiental de la Selva. 
Podran gaudir, també de l’anterior bonificació els subjectes passius que disposin de 
compostadors particulars, adquirits al marge de la campanya indicada, sempre i quan 
comuniquin aquesta circumstància a l’ajuntament a efectes de comprovació del seu 
correcte funcionament, igualment, per part dels tècnics municipals o dels tècnics del 
consorci mediambiental de la Selva. 

 
e) Bonificació d’un 10% de la quota tributària el subjecte passiu que participi en una 
campanya o programa pilot promogut per l’ajuntament per reduir les tones/kilos de 
rebuig i/o per fomentar la recollida selectiva. Un cop s’hagi comprovat la correcte 
participació en el programa.  
 
2. Les bonificacions a què fa referència l’apartat anterior, les quals no podran ser 
objecte d’acumulació, no s’aplicaran quan els titulars dels immobles no hi resideixin. 
Tot això sense perjudici de què si el resident no titular de l’immoble compleix les 
condicions dites, pugui presentar la sol·licitud a l’Ajuntament perquè sigui reconeguda 
la bonificació de la quota de la taxa, si es demostra que aquesta li és repercutida per 
part del titular de l’immoble. 
 
3. Per tal que l’eventual concessió del benefici fiscal pugui tenir efecte en l’exercici en 
curs, la persona interessada haurà de formular la sol·licitud abans esmentada des del 
dia en què es merita el tribut i com a màxim fins abans que conclogui el període d’un 
mes a comptar des de l’endemà en què hagi conclòs el període d’exposició pública o 
del dia en què s’hagi produït la notificació de la liquidació, si és el cas. 
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4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
5.Reduccions per l’ús de la deixalleria 
 

1. Els subjectes passius que facin ús de la deixalleria municipal, amb els 
condicionants que s’estableixen tot seguit, gaudiran de les següents reduccions 
a la taxa de residus: 

 D’una reducció del 10 % de la quota per als usuaris amb una freqüència 
d’utilització de 4 entrades anuals. 

 D’una reducció del 20% de la quota per als usuaris amb una freqüència 
d’utilització igual o superior a les 7 entrades anuals. 

 
Per poder gaudir de la reducció, s’hauran de complir les següents condicions: 

 
a) S’haurà d’aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents  
 residus: 

 

 
Quantitat 
mínima 

unitats 

Fusta i ferralla 0,25 m3 

Runa generada per particulars 0,5 m3 

Vidre pla 5 quilograms 

Voluminosos petits o petits RAEEs 5 unitats 

Voluminosos grans, matalassos o 
grans RAEEs 

1 unitats 

Piles, Fluorescents o bombetes o 
tòners i tintes o Cd's.  

10 unitats 

Altres residus especials 10 litres 

Bateries cotxe 1 unitats 

Olis vegetals o  minerals 2 litres 

Pneumàtics 1 unitats 

Roba 1,5 quilograms 

*Les quantitats màximes ja venen regulades per el reglament de la deixalleria. 

 
b) La freqüència mínima d’ús de la deixalleria serà d’una visita trimestral. 
c) No són objecte de bonificació l’aportació de residus amb servei de recollida 

municipal a la via pública ( vidre, paper i cartró, envasos, fracció orgànica i 
rebuig). 

 
Aquesta reducció s’aplicarà de forma automàtica, prèvia verificació del compliment 
dels condicionants anteriors per part del Consell Comarcal de la Selva,  en el rebut de  
la taxa pel servei de recollida de residus  corresponent al període impositiu següent al 
de la verificació dels condicionats  que  donen lloc  al seu gaudiment 

 
Article 6. Quota tributària 
 
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. 
El càlcul de la quota es calcularà a partir de tres paràmetres:  

 El cost del servei de recollida.    63,03% 

 El cost del servei d’eliminació  de residus.   23,88% 
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 Altres costos generals (administració, deixalleria,...)  10,09% 

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

HABITATGES  € 

Per cada habitatge 154,46 € 

Habitatges aïllats tipus masies que disposin de contenidors a més de 

500m 
72,89 € 

 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
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 utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa 
estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte 
en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Les baixes del padró per la taxa de recollida de brossa domiciliària pels habitatges 
s’hauran de realitzar, dins del darrer dia hàbil del trimestre corresponent per tal de 
poder tenir efecte al trimestre següent, sol·licitant la seva declaració de no habitable 
juntament amb la documentació acreditativa.  
En els supòsits d’enderroc, els efectes de la baixa seran des del trimestre e següent a 
la data d’enderroc i s’haurà d’acompanyar junt amb la sol·licitud un certificat del tècnic 
que acrediti la data i/o la factura d’enderroc. 
Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el 
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte 
en els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període 
impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància de manera que pel cas d’alta, la quota 
tributària es calcularà proporcionalment al número de trimestres que queden per a 
finalitzar l’any, inclòs el d’inici; i pel cas de baixa, la quota tributària es calcularà  
proporcionalment al número de  trimestres durant els quals s’ha realitzat el fet 
imposable. 
 
 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
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 ingressaran, 
simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de 
l’article anterior. 
 
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 produït la variació. 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 
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II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari, de  recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials 
 
Article 9. Fet imposable 
 
1. Són serveis municipals complementaris,   susceptibles de ser prestats pel sector 
privat -autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa 
vigent en matèria de residus, la recollida, tractament i eliminació dels residus 
comercials.  
 
2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de   recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis següents: 

a) Recollida dels residus comercials. 
b) Tractament i eliminació del residus comercials.  

 

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, hostaleria, els bars, els mercats, les 
oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la 
Llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.  

        
 
Article 10. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix 
a l’article 9 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la LGT que: 

a) Sol·licitin la prestació.    
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 

 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament 
que tenen  contractat amb un gestor  autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels 
residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, 
en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, si ja 
s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si 
aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, 
tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada sense cap tipus de bonificació.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si 
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
D’acord amb allò que disposa la LGT, el subjecte passiu substitut resta obligat al 
pagament de la quota tributària, en lloc del contribuent. En conseqüència, els rebuts o 
liquidacions de la taxa s’aprovaran a nom del propietari del local, sense perjudici dels 
pactes privats que s’estableixin amb relació al pagament de la quota esmentada. 
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Article 11. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la LGT.  
 
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 LGT.  
 
 
Article 12. Quota tributària 
 
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. 
El càlcul de la quota es calcularà a partir de tres paràmetres:  

 El cost del servei de recollida.    63,03% 

 El cost del servei d’eliminació  de residus.              23,88% 

 Altres costos generals (administració, deixalleria,...)  10,09% 

 
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES € 

Epígraf primer. Despatxos professionals  

Per cada despatx professional 196,13 

Epígraf segon. Allotjaments  

A)  Hotels,  motels,  hotels-apartaments, hotels de turisme  rural de  fins  a  60  

places   
540,05 

B) Hotels, motels, hotels-apartaments, de més de 60 places 650,87 

C) Pensions de fins a 25 places i residències cases de pagès (turisme rural) 270,03 

D) Pensions més de 25 places 540,04 

E) Cases de colònies 540,04 

F) Càmping (per parcel·la) 21,75 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  

A)Supermercats, economats i cooperatives  

A.1. De fins a 100m2 233,65 

A.2. De 101 a 500m2 540,04 

B) Supermercats de més de 500m2 1.080,10 

C) Magatzems a l’engrós de fruites, verdures i hortalisses 663,03 

D) Magatzems a l’engrós en general 540,04 

E) Peixateries, carnisseries, fleques i semblants 540,04 

F) Botigues no alimentàries 196,13 

Epígraf quart. Establiments de restauració  

A) Restaurants fins a 100 places comensals 540,04 

B) Restaurants de més de 100 places comensals 1.080,10 

C) Cafeteries i bars fins a 40 m² 270,03 
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D) Cafeteries i bars de més de 40 m² 540,04 

E) Whisqueries, pubs i tavernes 540,04 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles  

A) Sales de festes, discoteques, bingo 663,03 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis  

A) Centres oficials 196,13 

B) Oficines bancàries 196,13 

C) Tallers, naus industrials, garatges, magatzems i anàlegs de menys de 

1.000 m2 
346,88 

D) Tallers, naus industrials, garatges, magatzems i anàlegs de més de 1.000 

m2 
663,03 

E) Petits tallers artesanals, d’activitats manuals i/o artístics 196,13 

F) Habitatges que s’utilitzin simultàniament per a residència habitual i exercici 

d’activitat professional 
196,13 

G) Altres establiments no compresos en els epígrafs anteriors 196,13 

 
2. S’estableix en tot cas una quota mínima de 77,67 euros. 
 
Article 13.  Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa per la prestació del servei  de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. 
 
2. Quan la duració temporal del servei  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 prestació del servei; en aquest cas el 
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
 
Article 14. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Per a les activitats que s’exerceixin en local, 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 ingressaran, simultàniament, la quota de l'exercici, 
prorratejada per trimestres naturals, sense que en cap cas la quota resultant sigui 
inferior a 77,36 €.  
 
2. Per les activitats que s’exerceixin en local, 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. 
En cas que en un local es produeixi un canvi d’activitat que suposi variació en la 
quota tributària a ingressar en concepte de taxa d’escombraries, es procedirà a 
prorratejar per quotes trimestrals les quotes anuals de les diferents activitats per tal de 
regularitzar el seu pagament , aplicant el nou import de la nova activitat a partir del 
trimestre següent en que es comuniqui la nova activitat. Aquesta regularització no 
serà aplicable en el cas que el local tributés anteriorment sota l’epígraf de “local sense 
activitat”  
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3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la 
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els 
quals no s’ha exercit cap activitat.  
 
4. Els titulars d’activitats que durant l’exercici contractin un gestor privat de residus 
hauran de presentar davant l’Ajuntament còpia del contracte , i una vegada 
comprovada la documentació presentada causarà baixa del padró prorratejant-se la 
quota anual per trimestres amb el mateix tractament que el cessament d’activitat 
establert a l’article 6è.2. En tot cas haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament els 
documents que acreditin que ha gestionat correctament els residus i els justificants 
dels lliuraments efectuats.  
  
 
Article 15. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents 
de la LGT.  
 
 
Article 16. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. El servei de Gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, establirà els circuits 
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions 
representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i 
recaptació.   
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el servei de Gestió 
tributaria del Consell Comarcal de la Selva s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i 
la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la Comarca 
de la Selva que delegaren les seves facultats en el Consell Comarcal. 
 
 
 
 
Article 17. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única: 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 26 de setembre de 2017 i van 
esdevenir  definitivament aprovades el dia 11 de desembre de 2017. Aquestes regiran 
a partir de l’1 de gener de 2018 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 13 de desembre de 2017 
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Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
de conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  
Hisendes  Locals, 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  Reial  Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, 
com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de 
panteons o 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. 
 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
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. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
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 General 
Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.”. 
 
 
Article 5. Exempcions subjectives 
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la 
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap 
pompa fúnebre pagada per la família dels finats. 
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
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c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa 
comuna. 

 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 

 

1. Concessió de nínxols 
 

 1.2  Concessió d’un nínxol nou per 50 anys  

       1.2.1 Nínxol de situació B 429,20 

       1.2.2 Nínxol de situació M 780,00 

       1.2.3. Nínxol de situació A 612,00 

 1.3 Concessió d’un nínxol usat    205,00 

 1.4 Concessió per a 5 anys d’un nínxol usat 78,80 

 1.5 Renovació concessió de nínxol 
30% del preu del 

nínxol usat 

2.  Concessió de columbaris per 50 anys 242,00 

  2.1 Renovació concessió columbari 
30% del preu del 

columbari 

3. Transmissions concessions  

 3.1 Transmissions de concessions entre familiars fins a 3r grau de 
consanguinitat intervius i per herència 

10,05 

 3.2 Transmissions de concessions entre familiars des de 4t grau i entre 
particulars. 

46,25 

4. Cessions  

 4.1 Si es cedeix a l’ajuntament un nínxol buit, l’ajuntament abona al 
cedent 

46,25 

 4.2 Si es cedeix a l’ajuntament un nínxol amb restes, l’ajuntament el 
neteja i no abonar res al cedent 

0,00€ 

5. Manteniment i conservació  

  5.1  Per despeses de conservació del Cementiri i dels   nínxols 
anualment 

13,75€ 

  5.2 Drets d’expedició de títols de propietat 10,05€ 

  5.3 Trasllat de despulles a altres nínxols 27,50€ 

 
 
Article 7. Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix de 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 
produeixi quan aquests es sol·liciten. 
 
 
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés 
 
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. 
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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. 
 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas hom s’ajustarà al que disposen els article 77 i següents de 
la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 29 de setembre de 2015 i van 
esdevenir definitivament aprovades el dia 2 de desembre de 2015. Aquestes regiran a 
partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.12. REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 I 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes  
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta 
Ordenança, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l'esmentat  
Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa. 

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es 
donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de 
clavegueram 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. 
  
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
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 27 de desembre, General Tributària 
(en endavant, LGT), que sigui: 

a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, 
l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els 
ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquest 
servei, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o 
arrendataris, fins i tot en precari. 
c) Els titulars dels aprofitaments d’aigües subterrànies que total o parcialment 
connectin a la xarxa sanejament. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substituït de l’ocupant o usuari 
dels habitatges o locals el propietari d’aquest immoble, que podran repercutir, si 
s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a 
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. 
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer 
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
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Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la LGT. 
 
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 LGT. 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 

1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de 
presa a la xarxa de clavegueram s’exigirà una sola vegada, i consistirà en la 
quantitat fixa de: 
 

Per habitatge unifamiliar o local comercial 24,85 € 

Per bloc d’habitatges, residències, hotels, fàbriques, etcètera 48,80€ 

 

2. La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis d’evacuació d’excretes 
d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueram 
municipal, i el seu tractament anual, s’exigirà anualment d’acord amb les 
següents tarifes: 

 

Habitatges i activitats subjectes al règim de comunicació ambiental 12,05 € 

Activitats subjectes al règim de llicència ambiental 18,10€ 

Activitats subjectes al règim d’autorització ambiental 27,10 € 

 
Article 6. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
 
Article 7. Acreditament 
 
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. 
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Article 8. Declaració, liquidació i ingrés 
 
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 que es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural 
següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació 
que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes 
declaracions d’alta i de baixa. 
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclinació inicial en el cens es 
farà d’ofici. 
En el supòsit de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una 
vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació 
que s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que 
fixa el Reglament General de Recaptació. 
 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 10. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 29 de setembre de 2015 i van 
esdevenir definitivament aprovades el dia 2 de desembre de 2015. Aquestes regiran a 
partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents 
administratius, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa l’article  57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu. 

 
Article 2. Fet imposable 

 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada 
amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que 
expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats municipals. 
 
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara 
que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la 
presentació de serveis o a la realització d’activitats de competència municipal i a la 
utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domino públic municipal, que 
estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un 
preu públic. 

 
Article 3. No subjecció 

 
No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació 
de documents i expedients necessaris pel compliment d’obligacions fiscals, les 
consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts i la resolució 
dels recursos administratius. 

 
Article 4. Subjecte passiu 

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària 
(en endavant, LGT) que sol·licitin, provoquin o en l’ingrés de les quals redundi la 
tramitació del document o expedient de què es tracti. 
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Article 5. Responsables tributaris 

 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la LGT. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les fallides, concursos, 
societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 
de la LGT. 

 
Article 6. Exempcions i bonificacions 

 
1. Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies: 

a) Haver estat declarades pobres per precepte legal. 
b) Estar 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. 

 
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, no s’admetran exempcions, 
reduccions o bonificacions, llevat d’aquells a favor de l’Estat, Generalitat i altres en 
públics, o com a conseqüència de l’aplicació de convenis o acords. 

 
Article 7. Quota tributària 

 
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 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 fiscal, 
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 % quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels 
expedients que motivin l’acreditament. 
 
4. A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari mínim 
interprofessional se’ls aplicarà quota zero. 

Article 8. Tarifa 

 
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructurarà en els epígrafs següents: 
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La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructurarà en els epígrafs següents: 
 
 

1.CERTIFICACIONS i COMPULSES -a requeriment de part- € 

1.1. Certificacions:   

1.1.1.Certificacions de documents o acords municipals:   

a) De l’exercici corrents 1,95 

b) De dades anteriors dintre del quinquenni 3,45 

c) D’anterior quinquenni 5,00 

1.1.2.   Certificats de béns 3,05 

1.1.3 Altres certificacions  

a) De l’exercici corrents 2,80 

b) De dades anteriors de l’exercici corrent 5,00 

1.1.3  Certificacions de censos de població  

a) Certificats d’empadronament, convivència i històrics 0,54 

1.2. Diligències de confrontació i/o fotocòpia de documents amb diligència 

d’autenticitat, per cada full 1,95 

2.DOCUMENTS RELATIUS A SERVEIS D’URBANISME  

2.1. Certificat urbanístic 38,30 

2.2. Còpies de plànols:  

2.2.1.Sobre paper normal, per m2 10,05 

2.2.2.Còpia sobre còpia, per m2 10,05 

2.2.3.En format cd rom, per cada unitat 3,75 

2.2.4.Expedients compresos en l’últim quinquenni, per còpia 19,35 

2.2.5.Expedients amb una antiguitat superior a cinc anys i inferiors a 20, 

per còpia 30,30 

2.2.6.Expedients amb una antiguitat de més de vint anys, per còpia 42,70 

2.3.Per qualsevol altre document o expedient que no està  expressament 

tarifat 42,70 

2.4 Altres documents que comportin una càrrega econòmica per l’ajuntament  

3.FOTOCÒPIES/IMPRESSIÓ B/N i SERVEI DE FAX  

3.1. Fotocòpies/impressió (per còpia)  

3.1.1.A4 b/n  

a)D’una a deu fotocòpies 0,15 

b)Més de deu fotocòpies 0,12 

3.1.2 A4 Color 0,43 

3.1.3. A3  

a) D’una a deu fotocòpies 0,23 

b) Més de deu fotocòpies 0,19 

3.2. Servei de fax (per full):  

3.2.1. Dintre de la província 1,07 

3.2.2. Fora de la província 1,42 
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4.ALTRES EXPEDIENTS o DOCUMENTS  

4.1. Altres expedients no tarifats 5,22 

4.2. Drets d’examen per prendre part en processos per la selecció de 

personal de la plantilla 

9,93 

4.3. Expedients relatius a serveis funeraris:  

4.3.1. Sepultures 6,55 

4.4.Per cada placa d’entrada a edificis o reserves 11,05 

 
 
Article 9. Acreditament 

 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que 
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n, l’acreditament es 
produeix quan s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal 
d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi 
en benefici seu. 
 
 
Article 10. Declaració i ingrés 

 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell 
municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l’expedient o 
en aquests mateixos en els cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos 
expressa. 
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei de 
Procediment Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s’admetran 
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual 
cosa es requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes 
corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran 
els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
3. Les certificacions o documents que expedeixi l’administració municipal en virtut 
d’ofici de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran no es remetran si 
prèviament no s’ha satisfet la quota tributària corresponent. 
 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 12. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
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Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 26 de setembre de 2017 i van 
esdevenir definitivament aprovades el dia 11 de desembre de 2017. Aquestes regiran 
a partir de l’1 de gener de 2018 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 13 de desembre de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
 
 
Article 1. L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel 
Capítol VI del Títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes concordants sobre 
Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no 
preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança.  
 
 
Article 2. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es 
satisfan per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de 
competència municipal quan hi concorrin les circumstàncies següents:  

 
a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de 
recepció voluntària. A aquests efectes es considerarà voluntària la sol·licitud o la 
recepció per part dels administrats:  

- Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries  
- Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per 
a la vida privada o social del sol·licitant.  

 
b) Que es presti o es realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la seva 
reserva a favor del sector públic, conforme a la normativa vigent.  

 
 
Article 3. Estan solidàriament obligats al pagament els qui han sol·licitat la prestació del 
servei sempre que no s'esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf segon de 
l'article 7.  
 
 
Article 4. No estan obligades al pagament de preus públics 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 preus públics per serveis efectuats i no prèviament autoritzats o 
que ultrapassin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les prestacions 
no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les 
sancions o altres mesures que corresponguin.  
 
 
Article 6. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la 
pràctica de l'activitat  
 
 
Article 7. 1. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.  
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2. Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic 
o l'activitat administrativa no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retorna a qui 
ha fet el dipòsit. 
 
 
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. 1. 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 i pot, així 
mateix, fer les comprovacions oportunes. 
2. 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 10. L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes 
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei 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 acreditatius.  
 
 
Article 11. 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.  
 
 
Article 12. Des del dia següent a la conclusió del període voluntari de cobrament 
l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment.  
 
 
Article 13. 1. L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense 
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb l'article 26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.  
2. Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la 
normativa que el regula.  
 
 
Article 14. 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.  
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Article 15. 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 preus públics 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 16. 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 es pot arribar en casos justificats, a la gratuïtat del 
servei.  
 
 
Article 17. 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.  
f) Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.  

 
Annex 1.- PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ, 
LUDICO-CULTURALS I DE TEMPS LLIURE 

 

Preu públic per la prestació d’activitats de formació (cursos i tallers) ludico-culturals  i de 
temps lliure organitzats per l’Ajuntament de la Cellera de Ter 
 

Cursos, tallers i seminaris Quota 

De 1 a 2 hores de durada pagament únic 4,50€ 

De 3 a 6 hores de durada, pagament únic 10,00€ 

De 7 a 15 hores de durada, pagament únic 18,00€ 

De 15 a 25 hores de durada, pagament únic 25,00€ 

 

ACTIVITAT ESCOLAR GUIADA A LES ESCOLES 
DEL PASTERAL:  
“ El Ter: aigua, natura i energia.” 
 la durada de la visita serà d’1h 

 

Màxim 25 participants 5€/participant 

 
2.- Podran gaudir d’una reducció de la tarifa per cursos tallers i seminaris: 
 

a) Reducció del 35% per les persones de 65 anys o més. 

b) Reducció del 20% per a les persones que tinguin edats compreses entre els 14 i 

25 anys. 

 
Per poder gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment. Els interessats 
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hauran de sol·licitar la seva concessió, adjuntant còpia de la documentació acreditativa i 
indicant el curs i la causa de la reducció amb un registre d’entrada a l’Ajuntament de la Cellera 
de Ter.  

 
3.- Les famílies amb una capacitat econòmica que no superi l’import d’una vegada l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) estaran exemptes de pagament. Per poder gaudir 
d’aquesta exempció caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de serveis 
socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. Aquest departament establirà la 
necessitat de l’exempció d’algun curs determinat, no només considerant els ingressos familiars, 
sinó també les necessitats de la persona. 
 
4.- Podran gaudir d’una bonificació fins el 100% de la quota quan es tracti de cursos/tallers o 

seminaris que siguin d’especial interès públic o social. Aquesta bonificació haurà de ser 
aprovada per la Junta de Govern Local la qual haurà de motivar l’especial interès públic o 
social del curs o activitat. 

 
Disposició derogatòria única.  
 
Queda derogada l’Ordenança fiscal núm.14, reguladora dels preus públics municipals. 

 
Disposició final única 
 
L’annex 1 d’aquest ordenança es va introduir per acord del Ple de data 29 de març de 
2016 i publicat en el BOP mº73 de 18 d’abril de 2016. Aquesta es mantindrà vigents fins a 
la seva modificació o derogació expressa. 

 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. REGULADORA DE LA TAXA PER L´OCUPACIÓ 
DE TERRENYS D´ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA 

 
 
Article 1. Disposicions generals 

 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb amb taules, cadires, 
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa,, en els supòsits 
previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT) a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de 
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
 
Article 4. 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 coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la LGT 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. 
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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 LGT. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica. 
 
7. L‘interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes 
per taxes dimanants de l’exercici amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt 
de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació 
econòmica. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicències per a l’ocupació de l’ús públic local amb 
els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions 
que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 

 Per dia Per mes Per trimestre Per any 

Per taules i cadires 0,20€/m2 5€/m2 10€/m2 32,80€/m2 

Altres instal·lacions 0,29€/m2 7,07€/m2 19,22€/m2 73,92€/m2 

 
Regles particulars d’aplicació: 

 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, 
s’arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada. 
 
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, 
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que 
la que ocupen les taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 
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c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i 
temporals quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals. 

 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de la l’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 es realitzi el fet imposable objecte de tributació, sense disposar de la 
preceptiva llicència/autorització i sempre que sigui possible la seva concessió, l’import 
del deute tributari generat, en concepte de majors costos de la tramitació 
administrativa de major complexitat segons resulta de l’estudi de costos, serà el 
resultat de multiplicar la quota prevista en l’Ordenança pel factor 1,26, 
independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent. 
 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a 
terme l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, per causes no imputables 
al subjecte passiu i no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, es procedirà a la 
devolució de la taxa satisfeta. 
 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 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 termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 
 
4. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, 
la taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any 
natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
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cessament en l’exercici de l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a 
aquesta circumstància. 
 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 11. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única: 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en data 22 de setembre de 2014, edicte publicat al BOPG núm. 
186 de 30 de setembre de 2014 i van esdevenir definitivament aprovades mitjançant 
l’edicte d’aprovació definitiva publicat al BOPG núm. 219 de 17 de novembre de 2014. 
Aquestes regiran a partir de l’1 de gener de 2015 i es mantindran vigents fins a la seva 
modificació o derogació expressa 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. RELATIVA A LA TAXA PER OCUPACIONS DEL 
SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.e) i 20.3.k) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les  
Hisendes  Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19 d’aquest text, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 
via pública que es regirà per la present Ordenança. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic total que deriva de les ocupacions del subsòl, sòl i la volada de la via 
pública que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
 
Article 4. 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 coparticipants i cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la LGT respondran solidàriament en proporció en 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. 
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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 de la LGT. 
 
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 béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
L’Ajuntament no podrà condonar total o parcialment les indemnitzacions i 
reintegrament a què es refereix el present apartat. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
  
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a 
altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 

Per l’aprofitament especial per desguàs directament a terrenys 
d’ús públic. 

7,20€/any 

 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 

Per l’ocupació de la superfície volada en general de qualsevol 

element.  Metre lineal o fracció 

 

Mínim per habitatge 

1,75 €/ml 

 

 

9,01 €/habitatge 

Per l’ocupació del subsòl o del sòl en canonades per a la 

conducció d’aigua o gas. Metre lineal o fracció 

1,75 €/ml 

 

Per l’aprofitament especial per desguàs directament a terrenys 

d’ús públic.  7,22 €/any 

Tendals i/o marquesines, import mínim 

Per cada m2 

32,12€/any 

6,02€/any 

Cartells o rètols publicitaris a la via pública, ja sigui adossats o 

tipus banderoles 32,12€/any 

 

132



 3 

Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’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 les ocupacions del 
domini públic local regulades a l’article anterior. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial regulat en aquesta 
Ordenança sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de 
l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’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 l’aprofitament especial s’entengui 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. 
 
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abandonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon 
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 
 
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la 
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre 
no procedirà retornar quantitat alguna. 
 
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 
passiu o no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o 
aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en els Serveis Municipals competents 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. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de 
la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el 
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pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a 
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant això, la no recepció del document esmentat no invalida l’obligació  de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest 
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari l’última desena del període de pagament 
voluntari. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt 
amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. A l’empara del que preveu la DT 2ª de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de taxes i 
preus públics, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són 
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics, no estan subjectes al 
requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi 
amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
Article 12. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
Disposició final única 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 29 de setembre de 2015 i van 
esdevenir definitivament aprovades el dia 2 de desembre de 2015. Aquestes regiran a 
partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17. RELATIVA A LA TAXA PER L’OBERTURA DE 
SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA 
EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT DE LES VORERES 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.f) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els article 15 i 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic 
i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres que es regirà per la 
present Ordenança. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial per 
a l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol, remoguda del 
paviment o de les voreres en la via pública, que s’especifica en les tarifes que es 
contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
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. 
 
 
Article 4. 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 coparticipants i cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la LGT respondran solidàriament en proporció en les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats. 
 
3. En el cas de societats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents es transmetran als socis i partícips en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament  fins el límit del valor de la quota de liquidacions 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: 
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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 LGT. 
 
6. Quan l’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. 
 
 
Article 5. Benefici fiscal 
 
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a l’utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
 
 
Article 6. Quota tributaria 
 
La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es 
determinen a continuació: 

 
  En paviment de 

terra 
En paviment 

asfàltic 

Obertura de rases o sondatges per cada ml 8,20€ 16,42 € 

Rebaix de voreres i vorades  16,42 € 

Drets de percebre per cada obertura de 
rasa 

 24,66 € 

 
Fiança. Per tal de garantir la reposició del paviment i desperfectes a la via pública, 
caldrà dipositar aval per un import del 40% del pressupost de l’obra. 
 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideixin amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa 
fou sol·licitada. 
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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 procedir al gaudiment dels 
aprofitaments especials regulats a l’article 6è. 
 
3. Quan s’ha introduït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament 
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. Quan es realitzi el fet imposable objecte de tributació, sense disposar de la 
preceptiva llicència/autorització i sempre que sigui possible la seva concessió, l’import 
del deute tributari generat, en concepte de majors costos de la tramitació 
administrativa de major complexitat segons resulta de l’estudi de costos, serà el 
resultat de multiplicar la quota prevista en l’Ordenança pel factor 1,26, 
independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent. 
 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. El període impositiu coincidirà amb el que determini la llicència municipal. 
 
2. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament de la via pública o per 
causes no imputables al subjecte passiu, no s’efectués el gaudiment, procedirà la 
devolució de l’import satisfet. 
 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan se sol.liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol 
detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
3. La notificació del deute tributari en els supòsits d’aprofitament especial es realitzarà 
a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la 
prestació del servei. No obstant, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés 
incorrecta, procedirà liquidació complementària. 
 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 11. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
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Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 23 de setembre de 2013 i van 
esdevnir definitivament aprovades el dia 25 de novembre de 2013. Aquestes regiran a 
partir de l’1 de gener de 2014 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. RELATIVA A LA TAXA PER PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS 
EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 
RODATGES CINEMATOGRÀFICS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  
Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 

 
Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

 
Article 4. Responsables 

1. Respon solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d’una fracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants i cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la LGT respondran solidàriament en proporció en les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats. 
 
3. En els casos de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respodran 
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. 
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5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la LGT. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 

1. L’estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin per a procedir als aprofitaments especials referits a 
l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions 
que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. En relació a les quotes previstes en els apartats 2 a 4 del quadre de tarifes, 
l’ajuntament podrà aplicar discrecionalment una bonificació de fins el 50% quan 
s’hagin donat condicions meteorològiques adverses durant la celebració de 
l’esdeveniment que va motivar l’ocupació de la via pública. 
 
3.En relació a les quotes previstes en l’apartat 3 del quadre de tarifes, l’ajuntament 
podrà aplicar una bonificació del 90% quan s’apliquin descomptes superiors al 40% del 
preu de l’atracció durant el dilluns de festa local. 

 
4.  Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota tributària tots els usuaris fixos del 
mercat setmana que domiciliïn el seu rebut i paguin a l’inici del període de cobrament. 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació caldrà no tenir cap quota pendent de pagar de 
trimestres anteriors. 

 
Article 6. Quota tributària 

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 

TARIFES €/DIA 

1. Parades en el mercat setmanal  

1.1. Usuari fix:  

- Fins a 3m2 3,00€ 

- 5 m2 4,00€ 

- Per cada m2 de més a partir de 3m2 i no superior a 5m2 0,50€ 

- Per cada m2 de més a partir de 5m2 1,20 € 

1.2. Usuari eventual:  

- Fins a 5 m2 4,50 € 

- Per cada m2 de més 1,20 € 

2. Parades per la Festa de la Matança del Porc i altres festivitats locals  

- Fins a 5 m2 5,00 € 

- Per cada m2 de més 1,20 € 

Quedaran exemptes les entitats locals sense ànim de lucre  
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3. Parades, casetes de venda, espectacles i atraccions per les Festes 
Majors dels nuclis de la Cellera de Ter i el Pasteral 

 

- Fins a 5 m2 5,00 € 

- Per cada m2 de més 1,20 € 

S’estableix una quota màxima de 150€/dia   

Quedaran exemptes les entitats locals sense ànim de lucre   

4. Circ i altres instal·lacions anàlogues   

- Per m2 0,60 € 

S’estableix una quota màxima de 150€/dia   
 
2.Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre 
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 

 
Article 7. Acreditament  

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciïn l’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 procedir a les instal·lacions de 
les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de 
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

 
Article 8. Període impositiu 

1. Quan la instal·lació de l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements 
referits a l’article 1 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 instal·lació 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. 
 
3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, per causes no imputables al subjecte 
passiu i no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la 
taxa satisfeta. 

 
Article 9. Règim de declaracions i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments 
especials 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. 
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3. L’abonament de la taxa pels llocs fixes s’haurà de satisfer en els primers quinze dies 
de cada trimestre. En el cas dels eventuals es procedirà a abonar-la setmanalment. 

 
Article 10. Notificacions de les taxes 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació té caràcter periódic, es notificarà personalment al sol·licitant junt 
amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius en notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. A l’empara del que preveu la DT 2ª de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, les taxes de 
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la 
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisits de notificació 
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al 
pagament del preu públic al que substitueix. 

 

 
Article 11. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 12. Remissió normativa 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única: 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en data 22 de setembre de 2014, edicte publicat al BOPG núm. 
186 de 30 de setembre de 2014 i van esdevenir definitivament aprovades mitjançant 
l’edicte d’aprovació definitiva publicat al BOPG núm. 219 de 17 de novembre de 2014. 
Aquestes regeixen a partir de l’1 de gener de 2015 i es mantindran vigents fins a la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària-interventora 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. RELATIVA A LA TAXA PER LES ENTRADES DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER 
A APARCAMENT, CÀRREGA I DECÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
MENA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  
Locals, de conformitat amb el que disposen els article 15 a 19 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la present 
Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada 
de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments 
exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les 
tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les 
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i 
locals a que  donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en 
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Article 4. 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 coparticipants i cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la LGT respondran solidàriament en proporció en 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. 
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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 el termes i d’acord amb el procediment 
previst a la LGT. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran  exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici 
de l’activitat econòmica. 
 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes 
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels 
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
  Euros per m/l 

Per cada gual a la vorera per facilitar l’entrada de vehicles a un edifici 4,80 € 

Un edifici sense gual a la vorera 3,05 € 

 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’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 regulat 
en aquesta Ordenança. 
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3. Quan s’ha produït aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de 
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’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 l’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 l’utilització 
privativa o l’aprofitament especial. 
 
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegre. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon 
semestre de l’exercici es liquidarà retornar quantitat alguna. 
 
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la 
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, 
no procedirà retornar quantitat alguna. 
 
5. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial per causes no imputables al subjecte 
passiu, i no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import 
satisfet. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol 
detallat de l’aprofitament, es declararan les seves característiques i es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 
 
3. Es lliurarà 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. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de 
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document 
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en 
aquest, s’ordenarà el recàrrec en compte bancari durant l’última desena del període de 
pagament voluntari. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 

145



 4 

 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt 
amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. A l’empara del que preveu la DT 2ª de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, les taxes de 
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la 
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisits de notificació 
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al 
pagament del preu públic al que substitueix. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
Article 12. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 23 de setembre de 2013 i van 
esdevenir definitivament aprovades el dia 25 de novembre de 2013. Aquestes regiran 
a partir de l’1 de gener de 2014 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20. RELATIVA A LA TAXA PER 
APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES 
DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT 

 
 
Article 1. Disposicions generals 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.e, 20.3.k i i 24.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  
Hisendes  Locals (en endavant, TRLRHL), de conformitat amb el que disposen els 
article 15 i 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores del veïnat que es regirà per 
la present Ordenança. 

 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de l’utilització privativa o 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que 
afectin la generalitat o una part important del veïnat. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment 
d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telèfon i altres anàlogues, com també 
les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de 
fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, 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. 
 
 
Article 4. 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 coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT), 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. 
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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 LGT. 
 
6. Quan l’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. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefònica Espanyola SA, es 
consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es 
refereix l’article 4 de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de la Companyia 
Telefònica Nacional d’Espanya, segons la redacció establerta pel TRLRHL. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantitat de la taxa és, en tot cas i sense excepció, 1’5% dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en els terme municipal les 
empreses explotadores assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança. 
 
2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de 
la facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses 
explotadores de serveis de subministrament els ingressos obtinguts en el període 
esmentat per aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als 
usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, 
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips i 
instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels 
serveis esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació 
realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores. 
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3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 

 
a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que 
les empreses poden rebre. 
 
b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu. 
 
c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure 
en els ingressos bruts definits en l’apartat anterior. 
 
d) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altre de 
naturalesa anàloga. 
 
e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitatge. 
 
f) Les quantitats procedents d’alineacions de béns i drets que formen part del 
seu patrimoni. 
 
g) Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en 
l’apartat 1 d’aquest article. 

 
4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar 
exclusivament per les partides corresponents a imports facturats indegudament per 
error i que hagin estat objecte d’anul·lació o rectificació. 
No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits. 
 
5. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores 
de serveis de subministraments, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions 
d’Obres i Instal·lacions i amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir 
l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, 
de les que les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 
 
6. La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà de ser satisfeta per les 
empreses prestadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del 
veïnat tant quan siguin propietaris de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl, 
volada de les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes que 
pertanyin a un tercer. 
 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’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. 
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3. Quan s’ha produït aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de 
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
 
Article 8. Període impositiu 
 
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. 
 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quina es presenta la sol·licitud d’autorització per a l'utilització privativa o 
aprotifament 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 competent presti declaració a l’objecte que el 
funcionari 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 la 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 % 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 d’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 
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diferència entre aquell import i els seus pagament 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. 
 
 
Article 10. Facultats d’inspecció 
La comprovació i l' inspecció de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança, 
per tal de quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon als serveis d’inspecció 
propis d’aquest Ajuntament. 

 

 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 12. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 
2009 i van esdenir definitivament aprovades el dia 1 de desembre de 2009. Aquestes 
regeixen a partir de l’1 de gener de 2010 i es mantindran vigents fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
 
L’alcalde                                    La secretària interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. RELATIVA A LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 
RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES 
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.g) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  
Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estanyols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues que es regirà per la present Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de 
terrenys d’ús públic local amb: 

 
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin 
definitives o provisionals, en vies públiques locals. 

 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
 
Article 4. 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 coparticipants i cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la LGT respondran solidàriament en proporció en 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. 
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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 LGT. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici  d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica. 
 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes 
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels 
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb 
els materials descrits a l’article 1 necessaris per al serveis públics de comunicacions 
que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 

1 - Mercaderies per m2 i dia 1,23 € 

2 - Material de construcció (runes, terra, sorra i similars) per m2 i dia  

     a) Els tres primers dies 0,37 € 

     b) Els dies d’excés sobre els tres primers dies per cada dia: 0,47 € 

3 - Contenidors i sacs d’obra per m2 i dia  

a)     Durant el primer mes 1,08 € 
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b)     A partir del segon mes 1,71 € 

4 - Tanques per m2 i dia  

     a) Durant el primer mes 0,43 € 

     b) A partir del segon mes 0,65 € 

5 - Puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues per m2 i dia  

     a) Durant el primer mes 0,37 € 

     b) A partir del segon mes 0,47 € 

6 - Grues  

a)     Fixes 14,05 € 

Per cada dia (màxim 1 any. Si s’ha d’ampliar el temps, caldrà sol·licitar una 
nova llicència pel temps restant, resultant la taxa la mateixa) 

 

b)     Mòbils 10,80 € 

 Per cada dia (màxim 1 any. Si s’ha d’ampliar el temps, caldrà sol·licitar una 
nova llicència pel temps restant, resultant la taxa la mateixa)   

 
2. No s’autoritzarà l’ocupació de la via pública de material d’obra, sitja o qualssevol 
altre element sense que aquests estiguin dins d’un tancat, i per tant s’ha de sol·licitar 
la llicència d’ocupació de la via pública per un tancat. 
 
3. En cap cas s’autoritzarà l’ocupació de la via publica quan el carrer per la seva 
amplada o pel traçat del vial pugui dificultar del trànsit, en el seu cas s’haurà de buscar 
una situació alternativa. 
 
4. No es permetrà instal·lar un contenidor o els sacs sobre la vorera, que pugui impedir 
el pas dels vianants. 
 
5. Si les obres s’interrompen durant un temps superior a 2 mesos, sense causa 
justificada, les quantitats que resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 
100 per cent a partir del 3 mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els 
aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec del 200 per cent. 
 
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 corresponent, 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 entitat serà indemnitzat en quantia igual 
al valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
7. No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què 
es refereix el present article. 
 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciïn la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

154



 4 

 
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 procedir al gaudiment de 
l’aprofitament especial esmentat. 
 
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. 
 
4. En el supòsit de desestimen/renuncia o denegació de la llicència sol·licitada, 
s’aplicarà el següent percentatge: 

 
a) En cas de desestiment/renúncia abans de la concessió de la llicència, la 
quota que s’haurà de liquidar serà del 15% de la quota tributària fixa indicada. 
 
b) En cas de desestiment/renúncia un cop concedida la llicència, la quota que 
s’haurà de liquidar serà del 30% de la quota tributària. 
 
c) En el supòsit de denegació de la llicència per part de l’Administració, s’haurà 
de liquidar el 10% de la quota tributària. 

 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial. 
 
2. Quan la duració temporal de l’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. 
 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduibles pels períodes naturals de temps assenyalats en 
els epígrafs respectius. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i 
formular una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà 
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el 
municipi. 
 
3. Els serveis  tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els 
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, 
si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
 
4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la 
devolució de l’import ingressat. 
 

155



 5 

5. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats 
col·laboradores mitjançant l’abonaré pels serveis municipals competents. 
 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
 
Article 11. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 23 de setembre de 2013 i van 
esdevenir definitivament aprovades el dia 25 de novembre de 2013. Aquestes reeixien 
a partir de l’1 de gener de 2014 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22. RELATIVA A L´IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
 
 
Article 1. Fet imposable 
 
1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet 
imposable del qual està constituït pel simple exercici en territori de l’Estat espanyol 
d’activitats empresarials, professionals o artístiques. És competència de l’Ajuntament 
de la Cellera de Ter la gestió tributària d’aquest impost per les activitats que es 
desenvolupin dins el seu terme municipal, s'exerceixin o no en local determinat i es 
trobin o no especificades en les tarifes de l'impost. 
 
2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració d'activitats empresarials les 
activitats descrites a l'article 78.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, 
TRLRHL). 
 
3. L’exercici d’activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, 
en particular, per aquells recollits en l’article 3 del Codi de Comerç. 
 

Article 2. Activitats excloses 

 
No constitueix fet imposable d’aquest impost, l'exercici de les següents activitats: 
 

a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin 
figurat degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys 
d'antelació a la data de transmissió, i la venda de béns d'ús particular i privat 
del venedor sempre que els hagués utilitzat durant el mateix període de temps. 
 
b) La venda dels productes que es rebin en pagament de treballs personals o 
serveis professionals. 
 
c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornamentació 
de l'establiment. Contràriament, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles 
per regalar als clients. 
 
d) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda d’articles de caràcter 
minorista. 
 
e) El lloguer aïllat d’un bé immoble. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’ article 35.4 de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària (en 
endavant, LGT), sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats 
que originen el fet imposable. 
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2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer meritament de 
l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
 
Article 4. Successors i responsables 
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra 
dels deutes pendents. 
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de 
liquidació que els correspongui. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la LGT, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites 
entitats 
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles. 
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una 
infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
LGT, en proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 

 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
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6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbencia per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari 
pendent i de les sancions. 
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament. 

 
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la LGT. 
 
 
Article 5. Exempcions 
 
1. Estan exempts de l’impost: 
 
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Local, així com els Organismes 
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals. 
 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme 
l’activitat. No es considerarà que s’ha produït  l’inici de l’exercici d’una activitat en els 
següents supòsits: 

 
1) Quan l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 
concorre en els casos de: 
  

a) Fusió, escissió, o aportació de branques d’activitats. 
 b) Transformació de societats. 

c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan 
l’anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni 
afecte a l’activitat en la nova entitat. 
d) Successió en la titularitat de l’explotació per part de familiars vinculats 
a l’anterior titular per la línia directa o col·lateral fins el segon grau 
inclusiu. 

 
2) Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant 
en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents 
casos: 

 
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de 
l’impost. 
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que 
s’estava exercint. 
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de 
l’activitat que ja s’estava realitzant. 
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d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la 
realització de l’activitat per la qual ja s’estava tributant. 

 
C) Els següents subjectes passius: 

 
- Les persones físiques 
 
- El subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les 
entitats de l’article 35.4 de la LGT que tinguin un import net de la xifra de 
negocis inferior a 1.000.000€. 
 
- Quan als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció 
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, 
sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000€. 

 
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte 
les següents regles: 

 
1a) L’impost net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text 
refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial Decret legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la 
presentació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat 
deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobres les vendes, així com 
l’impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb 
l’esmentada xifra de negocis. 
 
2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de 
l’impost sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no 
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini 
de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de 
l’acreditament de l’impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les 
societats civils i les entitats que es refereix l’article 35.4 de la LGT, l’import net 
de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de 
l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una 
durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a 
l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt 
de les activitats econòmiques exercides pel subjectes passius. 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de 
l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al 
conjunt d’entitats que pertanyin al grup. 
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat 
dominant i una o varies societats dominades. Es considera dominant a la 
societat mercantil que sigui soci d’una altra societat, respecte de la qual: 

 
a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat 
d’acords celebrats amb altres socis. 
 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de 
l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus 
vots, la majoria dels membres de l’òrgan d’administració. 
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Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant 
en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament 
dominades per aquestes. 

 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 
s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels 
establiments permanents situats en territori espanyol. 

 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. 
 
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els 
seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o 
de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancat d’ànim de lucre 
estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten els seus alumnes llibres o 
articles d’escriptori o els presenten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, 
per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 
ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular 
o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 
 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que 
per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que 
venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que 
l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini 
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
G) La Creu Roja. 
 
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut dels tractats o 
convenis internacionals. 
 
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge estaran exempts, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 
7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les 
següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits 
establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

 
a) Les fundacions 
 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament que es refereix 
la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o 
associacions. 
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d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions. 
 
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 
comitè paralímpic espanyol. 
 
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què 
es refereixen les lletres anteriors. 

 
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el 
Ministeri d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es 
compleixen els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no 
s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. 
 
4. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter 
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
5. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a 
que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al 
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
 
Article 6. Bonificacions i reduccions 
 
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs 
unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació. 
 
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació 
del 50% de la quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat següents a la 
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Tindran una 
bonificació del 80% aquelles empreses del municipi que es traslladin a la Zona 
Industrial Camps del Ter. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc 
anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article 
anterior. 
Excloses empreses Annex I. 
 
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta divisió 
restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es 
requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en 
proporció al nombre de dies que resti tancat el local. 
 
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 
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superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en 
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 
80% de la quota corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites 
obres. 
 
 
Article 7. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 5 i 
6 d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, s’han de presentar, 
juntament amb la declaració d’alta en l’impost, a l’entitat que dugui a terme la gestió 
censal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. L’acord pel 
qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit. 
 
2. Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa 
tindran efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, 
sempre que en la data de l’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits 
legalment exigibles per al gaudiment de l’exempció. 
 
3. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 de l’article anterior es concediran per 
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el 
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució 
de l’import reduït. 

 
 

Article 8. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d’aplicar a les tarifes de l’impost, el coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 7è i 8è de la present ordenança, així com 
les bonificacions regulades en l’article 6è anterior. 

 
 

Article 9. Coeficient de ponderació 
D’acord amb el que preveu l’article 86 del TRLRHL, sobre les quotes municipals 
fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, 
determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons 
el quadre següent: 

 

Import de la xifra de negocis (€) Coeficient 

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,00 fins a 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,00 fins a 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,00 fins a 100.000.000,00 1,33 
Des de 100.000.000,00 1,35 
Sense xifra neta de negoci 1,31 

 
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del 
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel 
mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 
4t d’aquesta ordenança. 
 
 

163



 8 

Article 10. Coeficients de situació 
 
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del TRLRHL, les vies públiques d’aquest 
municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura 
l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que 
correspon a cadascun d’elles. 
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l’índex alfabètic abans 
esmentades seran considerades de darrera categoria, i romandran en l’esmentada 
classificació fins al primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquesta 
Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a  l’índex alfabètic de 
vies públiques. 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8è 
d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients 
següent: 
 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 1a 2a 

Coeficient aplicable 1.4 1.3 

 
De 1a categoria són els carrers: Dr. Codina, Av. Montserrat, C/ Major, Pl. de la Vila, 
Plaça de l’Església i Passeig de l’Estació i la resta són de segona categoria. 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés 
principal. 
 
Article 11. Període impositiu i acreditament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d’alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 
l’activitat fins el final de l’any natural. 
 
2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran 
irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament 
de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, supòsit en el qual les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar 
l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat. 
També, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran 
prorratejables  per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest 
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de 
la quota corresponent als trimestres naturals  en els que no s’hagués exercit l’activitat. 
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, 
escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII 
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, les declaracions 
d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin 
l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a 
aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què 
es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no 
procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres 
durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat. 
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3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita 
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 
 
Article 12. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn 
les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les 
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s’interposin contra els 
esmentats actes, i actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent. 
2. 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 des de: 

a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés 
directe. 
b) El dia següent al de la finalització del període d’exposició pública del 
corresponent padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró. 
 

3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat 
que, dins el termini previst per a interposar-los, l’interessat sol·liciti la suspensió de 
l’execució de l’acte impugnat i adjunti garantia suficient. No obstant això, en casos 
excepcionals, l’òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense 
presentació de garantia quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o 
demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s’impugna. 
 
4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de 
desembre. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés 
s’iniciarà la via de constrenyiment i s’aplicarà el recàrrec establert en la Llei general 
tributària. 
 
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l’endemà del venciment 
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i l’esmentat interès s’aplicarà 
sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s’acrediti, fixat conforme al que 
disposa l’article 58.2.c) de la LGT. 

Article 13. Comprovació i investigació 

 
Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Ajuntament, o l’Ens al qual hagi 
delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 
d’inspecció de l’impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica 
de les liquidacions tributàries que, si s’escau, siguin procedents i la notificació de la 
inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, 
exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 
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Article 14. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva, les 
normes contingudes en l’article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l’Administració delegada. 
2. Quan l’Administració estatal hagi delegat en el Consell Comarcal de la Selva les 
funcions de gestió censal, l’Organisme de Gestió Tributària portarà a termes totes les 
actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, 
d’acord amb el que disposi la normativa d’aplicació. 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General 
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Girona que 
delegaren les seves titularitats al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Article 15. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
 
Article 16. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició final única 
 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades 
provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 
2009 i van esdevenir definitivament aprovades el dia 1 de desembre de 2009. 
Aquestes regeixen a partir de l’1 de gener de 2010 i es mantindran vigents fins a la 
seva modificació o derogació expressa 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
 
 
 
David Sarsanedas i Serrat     Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23. REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ 
DE SERVEIS A L’ESCOLA BRESSOL 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als article 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància 
dels nens/nenes, pròpies de les escoles bressol. 
 
Article 3 Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones o entitats que sol·licitin la prestació del 
servei, o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat 
duta a terme per l’escola bressol municipal. 
 
Article 4. Quantia 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà fixada en les tarifes per 
cada un dels serveis o activitats següents. 

 
4.1. Matrícula. 
L’import únic es fixa en 75€ per any 
 

4.1.1. Baixa de la matrícula 
Els pares i tutors, justificadament podran sol·licitar i obtenir de l’Ajuntament, la 
baixa de matriculació durant el curs escolar. La nova incorporació, dintre del 
mateix curs o posterior curs, donarà lloc al pagament d’una nova matrícula, a 
càrrec de d’interessat, pel mateix import de la matrícula inicial. 
En cas de baixa de l’alumne/a, els pares, tutors o representants legals del 
menor, no tindran assegurada l’opció de reingrés, si aquest ho sol·liciten 
posteriorment. Aquesta decisió es supeditarà a la disponibilitat del centre 

 
4.2. Mensualitats 
S’estableixen els imports per les modalitats d’assistència següents : 
 

Jornada  
Completa 150,00€ 
Berenar mensual 20,00€ 
Berenar esporàdic 1,50€/dia 

 
La modalitat d’assistència s’escollirà a principi de curs, en el moment de la matrícula i 
tindrà vigència per tot el curs escolar. 
 
Els alumnes a mitja jornada que optin, per causa justificada, assistir eventualment a 
jornada completa, satisfaran un import addicional de 8,00€/dia. 
 
La família que vulgui modificar el règim de jornada escollit, passant de jornada 
completa a mitja jornada o al revés, ho comunicaran al centre educatiu i ho sol·licitaran 
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per escrit a les oficines municipals, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils 
previs a l’inici del mes següent, exposant els motius que justifiquen la seva petició. Les 
sol·licituds seran ateses en la mesura que ho permeti el servei. La denegació del canvi 
serà motivada. Només es podrà canviar el règim de jornada escollit una vegada al llarg 
del curs escolar.  
 

4.2.1 Beneficis fiscals 
Es contemplen les següents bonificacions fiscals, les quals hauran de ser sol·licitades 
prèviament i expressament per les persones interessades: 
 
- En el cas de 2 o més germans, podran gaudir-se d’una bonificació del 40% de les 
mensualitats corresponents al segon i successius germans. 
 
- En el cas de família nombrosa o monoparental podrà gaudir-se d’una bonificació d’un 
25% de la mensualitat per cada alumne inscrit a l’escola. 
 
Les sol·licituds de bonificació hauran d’acompanyar-se de la documentació justificativa 
pertinent. 
 
En cap cas es podrà gaudir simultàniament de més d’una bonificació fiscal per raó del 
mateix subjecte i en relació al mateix objecte. 
 
No s’aplicaran exempcions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
 
 
4.3. Reducció per malaltia 
En els casos de baixa per malaltia, degudament justificada, l’alumne tindrà dret a una 
reducció de la mensualitat per un import igual al 50 % de la modalitat escollida, a partir 
del mes següent posterior a la baixa. Per a obtenir aquesta reducció, les famílies 
interessades hauran de sol·licitar-ho, per escrit, a les Oficines Municipals, aportant la 
baixa mèdica de l’alumne i tota aquella documentació que, a criteri dels interessats, 
s’estimi adequada a la justificació de la sol·licitud.  

4.4. Material 
Es fixa un import únic pel material didàctic al servei dels alumnes de l’escola bressol, 
el qual es satisfarà per una sola vegada, en el moment de la matrícula, sigui quin sigui 
el temps de permanència al centre. 
L’import únic es fixa en 25,00€ per any. 
 
4.5. Menjador 
Es fixen tres modalitats de menjador, segons els preus que fixa l’AMPA del CEIP 
Juncadella. 

 Usuari fix diari. 
 Usuari esporàdic o menys de 3 dies a la setmana. 
 Usuari fix eventual amb un mínim de 3 dies a la setmana. 

 
S’entén com usuari fix diari aquell alumne que assisteix al menjador de dilluns a 
divendres, sense interrupció; com usuari esporàdic, aquell alumne que utilitza el servei 
de forma esporàdica i prèvia comunicació puntual a la direcció del centre; usuari fix 
eventual, aquell alumne que es queda setmanalment els mateixos dies, sense cap dret 
a canviar de dies. 
El segon dia consecutiu de no utilitzar el servei, sempre i quan s’avisi, ja no es 
comptarà.  
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En cas de no assistència injustificada durant una setmana, l’alumne quedarà donat de 
baixa. La posterior incorporació comportarà el pagament dels dies que no va assistir 
injustificadament. 
 
Per tenir dret al servei de menjador de forma eventual, s’haurà de comunicar, com a 
molt tard, a la direcció del centre abans de 10 del matí. En cas contrari no es podrà 
garantir la prestació del servei. 
 
Article 5. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat en la 
data d’inici del curs escolar. 
La taxa corresponent al servei de menjador s’efectuarà durant la segona quinzena del 
mes posterior a la prestació del servei. 
La devolució d’un rebut suposarà l’abonament del rebut més les despeses bancàries 
que originin més 3,00€ en concepte de despeses originades per la tramitació de la 
devolució 
 
La devolució de dos o més rebuts, podrà comportar la prohibició d’assistència a 
l’escola bressol fins a la liquidació del deute, previ informe de la Directora de l’Escola 
Bressol i per acord de la Junta de Govern Local. 
 
Article 6. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò disposat en la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en la seva normativa de 
desenvolupament. 
 
Article 7. Vigència 
 
La present ordenança s’aplicarà per cursos naturals, és a dir, es començarà a aplicar a 
partir del curs 2016-17 un cop feta la tramitació reglamentària. 
 
Article 8. Modificació 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, o altra 
norma de rang legal que afecti qualsevol element de la taxa, seran d’aplicació 
automàtica dins l’àmbit d’aquesta ordenança. 
 
Disposició final única 
 
L’article 7 va ser modificats per acord del Ple de data 31 de maig de 2016 i publicat 
l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG nº153 de 11 d’agost de 2016.Aquests regiran 
a partir de l’11 d’agost de 2016 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
L’article 4.2 va ser modificat per acord del Ple de data 23 de maig de 2017, publicat 
l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG nº147 de 2 d’agost de 2017. Aquestes 
regeixen a partir del 2 d’agost de 2017 i es mantindran vigents fins a la seva 
modificació o derogació expressa 
La Cellera de Ter,  
 
L’alcalde       La secretària-interventora 
David Sarsanedas i Serrat     Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. REGULADORA DEL TRÀNSIT, SEGURETAT VIAL I 
QUADRE DE MULTES 

TÍTOL I. OBJECTE I AMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1. Objecte i àmbit 

 
1.L’objecte d’aquesta Ordenança és desplegar la competència municipal en matèria 
d’ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies urbanes de La Cellera de Ter en el 
marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius europees d’aplicació. 
2.Les normes d’aquesta Ordenança seran d’aplicació en totes les vies del terme municipal de 
La Cellera de Ter. Tindran caràcter urbà les parts de les travessies que tinguin aquesta 
consideració de conformitat amb els punts quilomètrics següents:  
C-63 entre el punt quilomètric 40 i 43,800, al seu pas per El Pasteral. 
4. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn els elements de vialitat en sentit 
estricte, les places i altres espais públics de titularitat municipal aptes per a la circulació i els 
elements de vialitat i terrenys de titularitat privada que estan destinats en caràcter general a la 
circulació de vehicles. 
5. Quan les circumstàncies ho requereixin, s’adaptaran les mesures especials de regulació i 
ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització 
de les entrades o sortides de la població per determinades vies, o la reordenació de 
l’estacionament i es farà compatible la seva distribució equitativa entre tots els usuaris. 
 

TÍTOL II. NORMES SOBRE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 

Capítol 1. Senyalització 

Article 2. Règim dels senyals 

 
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades del terme municipal, regeixen en tot el seu 
àmbit territorial, llevat de la senyalització específica per a un tram de via. 
2. Els senyals que estan a les entrades de les zones de vianants o de circulació restringida 
regeixen en tot l’àmbit. 
3. Els senyals i ordres dels vigilants municipals o d’altres agents de l’autoritat, prevaldran sobre 
qualsevol altre senyalització. 
 

Article 3. Protecció dels senyals 

 
1. Es requereix autorització municipal per col·locar, retirar, traslladar o ocultar la senyalització 
fixa o provisional següent: vertical, semàfors, horitzontal, d’obres i senyals i elements de 
balisament a la via pública. 
2. Es prohibeix col·locar publicitat o una instal·lació anàloga a la senyalització esmentada en el 
punt anterior i al seu voltant. 
3. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general, que 
impedeixen o dificultin als usuaris la normal visibilitat de la senyalització. 
4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la senyalització que la pugui 
deteriorar, induir a la confusió, o reduir-ne la visibilitat o l’eficàcia. 
5. Es prohibeix col·locar plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions anàlogues que per 
les seves dimensions, disseny, color o contingut puguin distreure l’atenció dels conductors, o 
enlluernin els usuaris de la via pública.  
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6. L’Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no estigui degudament 
autoritzada o no compleixi les normes en vigor o les condicions de l’autorització pel que fa a 
forma, dimensió, materials, missatge i condicions de la instal·lació. L’Ajuntament requerirà 
l’adaptació a la normativa en vigor de qualsevol senyalització instal·lada amb autorització 
municipal. 
 

Article 4. Llicència municipal 

 
En sol·licitar l’autorització per col·locar senyalització, l’interessat ha de presentar per duplicat: 
1. Plànol de situació de la zona a escala 1:2000, amb indicació de l’accés al local, finca, terreny 
o via particular i l’emplaçament dels senyals que se sol·liciten. 
2. Plànol d’emplaçament de la senyalització sol·licitada a escala 1:500, amb indicació de la 
distància a la vorada i a la façana. 
3. Per a cada senyal: nomenclatura, significat, dimensions, material de construcció i colors, de 
conformitat amb el Catàleg oficial de senyals de circulació i marques viàries i el Reglament 
general de circulació vigents. També s’han d’indicar les dimensions, materials de construcció i 
colors dels suports. Per als senyals d’indicació i plaques complementàries: croquis a escala del 
senyals i el seu suport, on s’indiqui l’escriptura i els símbols.  
4. Només s’autoritzaran els senyals d’indicació que siguin d’interès general. 
5. L’autorització de senyals determinarà el tipus de senyalització, color, disseny, material de 

construcció, dimensions i el lloc i les condicions de la instal·lació. 
6. Les prescripcions dels apartats anteriors estan subordinades o complementades al que 
disposen els plans especials d’ordenació de l’àmbit per al qual es demana el senyal. 
 

Article 5. Normes d’instal·lació 

 
Els senyals verticals autoritzats hauran de complir amb les prescripcions dels serveis tècnics 
municipals d’acord amb la normativa vigent. 
 

Article 6. Senyalització en els accessos a espais privats 

 
L’Ajuntament podrà requerir als titulars d’espais privats que tinguin accés directe a la via 
pública i que siguin utilitzats per un nombre indeterminat d’usuaris per a la circulació de 
vehicles, que col·loquin els senyals de circulació adients per tal de garantir la seguretat a l’hora 
d’incorporar-se a la via pública. 
 

Article 7. Senyalització dels passos per a vianants 

 
1. Els passos per a vianants amb semàfors s’han de senyalitzar horitzontalment amb dues 
ratlles blanques discontínues de 40 cm d’amplada cadascuna, disposades perpendicularment a 
l’eix de calçada, la separació de les quals depèn de les característiques del carrer i de la 
intensitat d’ús, i amb una línia de detenció contínua de 40 cm d’amplada, separada 50 cm de la 
primera línia discontínua. 
2. Els passos no semaforitzats s’han de senyalitzar horitzontalment mitjançant una sèrie de 
ratlles blanques de 50 cm cadascuna, disposades en bandes paral·leles a l’eix de la calçada, 
formant un conjunt transversal a aquesta, i amb una línia de detenció blanca contínua de 40 cm 
d’amplada. Aquesta senyalització es pot complementar amb els senyals verticals “P-20” i “S-13” 
sempre que l’amplada, les característiques i la intensitat d’ús del carrer ho permetin. 
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Article 8. Senyalització dels canvis d’ordenació del trànsit 

 
Per raons de seguretat, d’ordre públic, d’emergència o per garantir la fluïdesa de la circulació, 
l’Ajuntament podrà modificar l’ordenació de la circulació. Amb aquest fi, podrà col·locar, retirar 
o anul·lar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les mesures preventives 
oportunes.  
 

Capítol II: Obstacles 

Article 9. Definició i llicències 

 
1. En aquesta Ordenança, un obstacle és un element que ocupa la via i representa un ús comú 
especial de l’espai destinat al trànsit de vehicles i persones, sense ser un element estructural ni 
de mobiliari urbà.  
2. Per ocupar les vies amb obstacles, cal obtenir prèviament una llicència municipal. 
3. No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies següents: 
a) Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o estacionament de vehicles, o 

el trànsit de vianants. 
b) Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies. 
4. Els obstacles autoritzats que destorben la circulació de vianants o vehicles s’han de protegir, 
senyalitzar i, en hores nocturnes, il·luminar, per garantir la seguretat dels usuaris de la via 
pública. 
 

Article 10. Retirada d’obstacles 

 
1. Quan els obstacles col·locats a la via sense llicència municipal siguin susceptibles d’obtenir-
la, l’Ajuntament requerirà a l’interessat que la demani i si aquest no ho fa en el termini concedit, 
els retirarà. 
2. Quan els obstacles col·locats a la via no puguin ser autoritzats, l’Ajuntament els retirarà 
d’immediat. 
3. A més dels supòsits anteriors, l’Ajuntament podrà retirar els obstacles en les següents 
circumstàncies: 
a) Quan s’hagin extingit les circumstàncies que van motivar l’autorització . 
b) Quan s’ultrapassi el termini de l’autorització o no es compleixin les condicions que s’hi van 
fixar. 
c) Quan l’obstacle destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligat o encadenat 
a un element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un element d’una façana. 
4. Les despeses de la retirada seran a càrrec del causant del destorb. 

Capítol III. Circulació de vianants 

Article 11. Normes de comportament 

 
1. Els vianants han de transitar per les voreres, passeigs o llocs a ells destinats, preferentment 
per la seva dreta.  
2. Els vianants han de creuar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, pels extrems 
de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries, sense detenir-se 
ni entorpir el pas a altres usuaris. 
3. Els vianants que utilitzin un pas de vianants, amb semàfor o sense, regulat per un agent de 
circulació han de complir les seves indicacions. 
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4. En els passos de vianants regulats amb semàfor, els vianants han de respectar els senyals o 
fases que els afectin, així com qualsevol altre tipus de senyalització específica de la via pública. 
5. Els vianants no poden creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan habilitades 
per fer-ho, han de voltar-les.  
 

Capítol IV. Parada de vehicles 

Article 12. Definició i normes generals de la parada 

 
1. En aquesta Ordenança, la parada és la immobilització voluntària d’un vehicle durant un 
temps inferior als dos minuts, per recollir o deixar persones, o carregar i descarregar coses. 
2. La parada s’ha de fer seguint les següents normes: 
a) El conductor ha de romandre dins o al costat del vehicle per poder-lo retirar quan calgui o 

se li requereixi. 
b) En els carrers amb doble sentit de circulació el vehicle s’ha d’atansar a la vorera dreta, i en 

les vies d’un sol sentit també pot fer-ho a l’esquerra.  
c) Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera. El conductor pot fer-ho per la calçada 

si no provoca una situació de perill per a la circulació. 
d) Es pot parar sempre que no afecti greument la circulació, no ho impedeixi la senyalització 

corresponent o sigui un carril de circulació d’una via declarada d’atenció preferent. El 
vehicle s’ha d’aturar en l’indret que pertorbi menys la circulació. En els carrers amb xamfrà 
s’ha de fer dins dels seus límits sense excedir l’alineació de les vorades. S’exceptuen els 
supòsits de passatgers malalts o amb mobilitat reduïda, de prestació de serveis públics 
d’urgència, neteja, recollida d’escombraries i els taxis, sempre que sigui pel temps mínim 
imprescindible i que no tinguin cap altra alternativa possible. 

e) En les vies sense vorera el vehicle s’ha d’aturar a un metre de la façana, un altre parament 
o zona de vianants. 

 
Article 13. Prohibició de parada 
 
Es prohibeix la parada: 
1 En el lloc on ho prohibeix la senyalització: 
a) Mitjançant un senyal vertical. 
b) Mitjançant una línia longitudinal contínua groga a la calçada al costat i/o al damunt de la 

vorera. 
2 En les vies declarades d’atenció preferent, o amb una denominació d’igual caràcter, per 
Decret d’Alcaldia. 
3. On es destorba la circulació dels vehicles, encara que sigui per un temps mínim. 
4. On s’obliga els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses. 
5. A les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats. 
6. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda. 
7. En sentit contrari al que correspon al d’una via de sentit únic de circulació. 
8. A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de 
doble sentit de circulació. 
9. Als llocs on s’impedeix la visibilitat del trànsit o dels senyals als usuaris als quals afectin. 
10. A les parades de transport públic de viatgers i a les reserves per a taxis, discapacitats i 
serveis de seguretat o d’urgència. 
11. Als passos senyalitzats o adaptats per a vianants, discapacitats o ciclistes. 
12. Als carrils bici  
13. Si destorba la circulació de vianants. 
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Capítol V. Estacionament de vehicles 

Article 14. Definició i normes generals de l’estacionament 

 
L’estacionament és la immobilització d’un vehicle que no es troba en situació de parada, ni de 
detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació, ni per complir algun precepte 
reglamentari. 
L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents: 
1. A falta de senyalització expressa, els vehicles han d’estacionar en fila en els carrers places i 
xamfrans, és a dir, paral·lelament a la vorada.  
2. El conductor ha de situar el vehicle de forma que permeti l’òptima utilització de l’espai 
disponible.  
3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de col·locar dins del 
perímetre marcat. 
4. Els vehicles s’han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible. En els 
estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de vianants per la vorera, 
ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals de la via pública. 
5. El conductors han d’estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se en marxa ni 
desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i hauran de respondre per les 
infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehicle per causa d’una 
immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament s’hagi produït per violència manifesta. 
6. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció 
independent amb la limitació establerta a l’article 26. 
 
 
Article 15. Prohibició d’estacionament 
 
Es prohibeix l’estacionament: 
1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització: 
a) Mitjançant el senyal vertical corresponent. 
b) Mitjançant una marca viària de color groc, o línia longitudinal discontínua al paviment al 

costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada. 
2. On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització. 
3. En aquells llocs on es destorbi la circulació. 
4. On s’obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses. 
5. En doble fila, tant si és en paral·lel amb un altre vehicle, com si ho és amb un contenidor 
d’escombraries, de recollida selectiva, d’obres o similars; o al davant de tanques no fixes, o 
altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura circulatòria o de seguretat. 
6. Separat excessivament de la vorada. 
a) En sentit contrari al que correspon al d’una via de sentit únic de circulació. 
b) A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de 
doble sentit de circulació. 
8. Als llocs on s’impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals 
afectin. 
9. A distància inferior de cinc metres de la cantonada d’una via o carrer quan destorbi la 
maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle, quan destorbi la visibilitat del trànsit, o quan 
impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar perpendicularment la calçada. 
10. De manera que es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats reglamentàriament. 
11. Als passos senyalitzats per a vianants, discapacitats o ciclistes. 
12. Als passos adaptats per a vianants, discapacitats o ciclistes. 
13. A les voreres, vorals, i altres zones destinades al pas de vianants. 
14. Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o blanc; tant 

si l’ocupació és parcial com total. 
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15. A les parades de transport públic de viatgers. 
16. A les zones senyalitzades com a reserva d’estacionament, llevat dels vehicles 
expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de seguretat o d’urgència, etc.)  
17. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials 
o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les. 
18. En els guals correctament senyalitzats i autoritzats.  
19. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives. 
20. A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats. 
21. Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments 
autoritzats. 
22. En els carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima d’un metre fins a 
la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants. 
23. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que 
hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits es comunicarà la 
prohibició a través dels mitjans de difusió oportuns, i a més es col·locaran senyals provisionals 
o altres sistemes de senyalització. Aquesta informació prèvia es farà amb 72 hores d’antelació, 
pel cap baix, llevat de casos de justificada urgència. 
24. En els llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, si no es col·loca el 
distintiu que l’autoritza en lloc visible o quan, es manté estacionat el vehicle un cop sobrepassat 
el temps màxim que figura en el distintiu. 
25. En les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats. 
26. En els revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda. 
27. Als carrils bici. 
28. De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del 
servei públic de recollida d’escombraries o elements anàlegs. 
29. En els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació de contenidors.  
30. En els llocs senyalitzats amb prohibició d’estacionament segons canvi quinzenal, aquest 
canvi serà efectiu a partir de les 8 hores a.m. del primer dia de cada quinzena. 

Article 16. Estacionament en relació a l’amplada del carrer 

 
1. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i d’amplada màxima 
autoritzada de 2,55 metres i de sentit únic de circulació, si no hi ha senyalització concreta que 
indiqui el contrari, els vehicles podran estacionar a la banda dreta de la via segons el sentit únic 
de circulació. Els vehicles que incompleixin aquest apartat incorreran en la infracció a l’article 
15, apartat 3, d’aquesta Ordenança. 
2. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles d’amplada màxima 
autoritzada de 2,55 metres i de circulació en doble sentit, es permetrà l’estacionament en la 
banda que determini l’autoritat municipal. 
3. Als estacionaments amb alternança temporal a cada costat, el canvi s’haurà de fer com a 
màxim a les vuit  hores dels dies establerts, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació. 
 

Article 17. Infracció per canvi de senyalització  

 
Si per l’incompliment de l’apartat 19 de l’article 15 d’aquesta Ordenança, el lloc on un vehicle 
està estacionat resulta afectat per un canvi de senyalització o per un altre tipus d’ordenació del 
trànsit, el titular del vehicle serà el responsable de la nova infracció. 
 

Article 18. Estacionament amb horari limitat 

 
Els estacionaments amb horari limitat es regeixen per les prescripcions següents: 
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1. La duració màxima de l’estacionament és de d’una hora i 30 minuts. 
2. El conductor ha de col·locar un comprovant horari i posar-ho en un lloc de la part interna del 
parabrisa que sigui visible des de l’exterior. 
3. Els usuaris d’aquestes vies transcorregut el temps màxim d’estacionament no podran tornar 
a estacionar al mateix lloc. 
4. Els horaris de funcionament del servei d’estacionament limitat i sotmès a control seran els 
següents: 
 
De 8.00h a 14.00h i de 16h a 21h, de dilluns a dissabte, ambdós inclosos. 
Diumenges i festius quedaran exclosos del servei. 
 
L’ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte o modificar puntualment l’horari del 
servei d’estacionament control a determinats carrers o places,  si ho considera necessari, per la 
realització d’algun esdeveniment esportiu, cultural, festiu, etc. 
 
Article 19. Infraccions en estacionaments amb horari limitat 
 
Constitueixen infraccions d’aquesta modalitat d’estacionament els fets següents: 
1.La falta de comprovant horari o no col·locar-lo en un lloc visible. 
2.Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. 
3. Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les places 
d’estacionament.  

Article 20. Estacionament de motocicletes i ciclomotors 

 
1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes, s’han d’estacionar als llocs senyalitzats per 
a aquest fi. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o que estiguin ocupats, poden 
estacionar a la calçada, en semi bateria, ocupant una amplada màxima d’un metre i mig, i 
sense impedir l’accés als vehicles immediats.  
2. Quan no sigui possible l’estacionament en els espais previstos en l’apartat anterior si no està 
prohibit i no s’incorre en cap dels supòsits de l’apartat 22.3, poden estacionar en les voreres de 
més de tres metres d’amplada llevat dels passeigs, places, rambles, vorals i refugis centrals, 
amb les següents condicions:  
a) A una distància de cinquanta centímetres de la vorada. 
b) Quan la vorera té una amplada entre tres i sis metres, en una fila paral·lelament a la vorada 

a una distància d’un metre entre elles. 
3. Es prohibeix l’estacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors en les voreres, en les 
següents circumstàncies: 
a) Davant dels límits corresponents a un pas de vianants o de ciclistes. 
b) Davant de les adaptacions urbanístiques per a vianants, discapacitats o ciclistes.  
c) Davant dels límits de qualsevol reserva temporal o fixa degudament autoritzada i 

senyalitzada.  
d) A una distància inferior als quatre metres d’una cantonada de carrers, i en els arcs de 

conjunció de dues vies.  
e) En llocs de gran concentració de vianants a causa de la celebració d’actes, festes o 

concentracions ciutadanes de qualsevol mena.  
f) En tots aquells punts que puguin impedir o dificultar l’ús d’un servei públic (cabina 

telefònica, bústia de correus, etc.) o l’ús de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors, 
etc.)  

g) En els punts o llocs on s’efectuïn obres o reparacions en el sòl o subsòl.  
h) En els llocs on a causa d’una ocupació autoritzada de l’espai públic, l’amplada útil de pas 

dels vianants per la vorera, sigui inferior als 3 metres.  
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4. Per estacionar sobre les voreres les motocicletes sense sidecar i els ciclomotors de dues 
rodes, podran accedir-hi amb el motor en marxa, però mai pels passos de vianants, ni per les 
adaptacions per a discapacitats. Si bé podran utilitzar la força del motor per salvar el desnivell 
de la vorada, immediatament hauran de transitar amb el motor parat i sense ocupar el seient, i 
donar en tot moment preferència de pas als vianants. El fet d’estacionar sobre la vorera, no 
autoritza a lligar o encadenar les motocicletes o ciclomotors a cap element estructural de la via 
pública, ni al mobiliari urbà, ni a cap element d’una finca. 

 
Capítol VI: Retirada i immobilització de vehicles 

Article 21. Retirada de vehicles 

 

L’Ajuntament, en funció dels mitjans disponibles,  pot retirar o moure de les vies, el vehicle que 
es trobi en alguna de les circumstàncies següents: 

1. Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació o al funcionament d’algun 
servei públic, quan causi deteriorament del patrimoni públic i quan se’n presumeixi 
l’abandonament. 

2. En cas d’accident que li impedeixi continuar la marxa. 

3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle. 

4. Quan, havent estat immobilitzat, d’acord amb allò que disposa l’article 67.1, paràgraf tercer 
del RDL 339/1990, de 2 de març, l’infractor persistís en la seva negativa de dipositar l’import de 
la multa o garantir-ne el pagament. 

5. Quan persisteixin les causes que van fer immobilitzar un vehicle per infringir una norma de 
trànsit, seguretat viària o de transports, o fins que no es pugui conèixer la identitat de l’infractor 
o titular. 

6. Quan es vulgui garantir la seguretat d’un vehicle o del contingut del seu interior. 

Article 22. Vehicles la situació dels quals causa perill, destorb o deteriorament del 
patrimoni públic 

 

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l’apartat 1 de l’article 
anterior i, per tant, està justificat retirar-lo: 

1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o l’estacionament. 

2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor. 

3. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o d’una cantonada i obligui els altres conductors a fer 
maniobres amb risc. 

4. Quan estigui estacionat, en la zona de l’extrem de les illes destinada a un pas per a vianants 
i quan impedeixi els pas de discapacitats o en un rebaix de la vorera. 

5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, de manera 
que impedeixi o dificulti el pas d’entrada o de sortida d’un vehicle en el moment que ho vol fer. 

6. Quan sent un vehicle autoritzat reglamentàriament per fer transport de mercaderies, estigui 
estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega durant les hores de la seva 
utilització, o quan sent un vehicle autoritzat segons l’article 37 d’aquesta Ordenança, infringeixi 
les normes d’utilització d’aquestes zones.  

7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada. 

177



 9 

8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d’urgència o seguretat. 

9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergència, degudament senyalitzades, 
de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que se’n celebrin. 

10. Quan estigui estacionat en una reserva per a discapacitats. 

11. Quan estigui estacionat damunt d’una vorera, andana, passeig, 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. 

12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la via, encara que 
siguin provisionals. 

13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo. 

14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d’una via als conductors que hi accedeixin des d’una 
altra. 

15. Quan obstrueixi totalment o parcial l’entrada o sortida d’un immoble als seus habitants o als 
usuaris d’un aparcament autoritzat. 

16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent, o amb una 
altra denominació d’igual caràcter, per disposició municipal. 

17. Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos. 

18. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, llevat de 
casos expressament autoritzats. 

19. Quan estigui estacionat en un lloc que s’hagi d’ocupar per a un acte públic autoritzat. 

20. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública. 

21. Quan les motocicletes i ciclomotors estacionin incorrectament sobre les voreres. 

22. Quan es dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei 
públic de recollida d’escombraries o elements anàlegs.  

Article 23. Retirada de vehicles per causa de necessitat 

 

En cas d’emergència o necessitat, l’Ajuntament pot retirar vehicles de les vies, encara que no 
estiguin en situació d’infracció. Aquests trasllats no comportaran cap mena de despesa al titular 
del vehicle. 

Article 24. Definició de vehicle abandonat  

 

Un vehicle abandonat és aquell vehicle del qual es presumeix racionalment l’abandonament en 
els casos següents: 

1. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti 
desperfectes que facin impossible que es desplaci pels seus propis mitjans, o que li faltin les 
plaques de matriculació. 

Article 25. Gestió de vehicles abandonats 

 

1. Als titulars dels vehicles abandonats se’ls requerirà que en el termini màxim de 20 dies retirin 
el vehicles, amb l’advertiment que en cas contrari es tractaran com a residus sòlids urbans. 
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2. Transcorreguts 20 dies de la notificació sense que el vehicle hagi estat retirat, es lliurarà a un 
gestor autoritzat perquè el desballesti i es donarà de baixa d’ofici del registre de vehicles de la 
Prefectura Central de Trànsit tal com preveu la normativa vigent.  

3. Les despeses derivades de les actuacions descrites en els punts anteriors seran a càrrec del 
titular. 

Article 26. Suspensió de la retirada 

 

La retirada d’un vehicle se suspendrà immediatament, si abans que la grua hagi iniciat la marxa 
amb el vehicle enganxat, el conductor compareix i pren les mesures necessàries per fer cessar 
la situació irregular en la qual es trobava, sense perjudici de l’abonament de la taxa 
corresponent. La suspensió de la retirada del vehicle quan aquest no hagi estat prèviament 
enganxat, produirà l’absència d’acreditació de la taxa, però mantindrà la denúncia per la 
infracció. En canvi, l’acreditació i l’efectivitat de la taxa per retirada, es mantindran en el supòsit 
que les al·legacions efectuades pel denunciat produeixin la condonació o reducció de la multa 
que consta en el butlletí de denúncia. 

Article 27. Despeses de la retirada 

 

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 al dipòsit de vehicles seran a compte 
del titular. La recuperació del vehicle només podrà fer-la el titular o persona autoritzada pel 
titular, previ pagament o constitució de garantia de l’import de la despesa liquidada. Es 
considerarà una persona autoritzada pel titular quan pagui la taxa, aporti els elements per 
posar en marxa el vehicle i acrediti la seva identitat i el seu domicili amb qualsevol document de 
caràcter públic i oficial en vigor en què constin aquestes dates i la imatge de la persona. 

Article 28. Immobilització de vehicles 

 

1. L’Ajuntament pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents: 

a) Quan el conductor es negui a sotmetre’s a les proves per a la detecció de l’alcoholèmia, del 
consum de psicotròpics, estupefaents, estimulants o substàncies anàlogues, o quan el 
resultat de la prova hagi estat positiu. 

b) Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums i gasos permesos per circular per les vies 
de la ciutat. 

c) Quan el vehicle no porti instal·lats els cinturons i altres elements de seguretat obligatoris, i 
quan el conductor o l’ocupant de les motocicletes o ciclomotors circulin sense el casc 
reglamentari.  

d) Quan el conductor no justifiqui que té el corresponent permís o llicència de conducció o no 
sigui vàlid, i no acrediti la seva identitat i domicili. Però si la identitat queda suficientment 
acreditada, tal com defineix l’article 29, només es practicarà la immobilització quan el seu 
comportament indueixi a considerar racionalment que no reuneix les aptituds o 
coneixements necessaris per conduir.  

e) Quan el vehicle a motor o el ciclomotor no estigui autoritzat per circular. 

f) Quan el conductor d’un vehicle a motor no tingui el permís de circulació, o un ciclomotor la 
llicència de circulació, i no acrediti suficientment la seva identitat i domicili.  

g) Quan el conductor reconegui que no té l’assegurança obligatòria o es comprovi aquest fet 
per qualsevol mitjà.  
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h) Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència 
habitual en territori espanyol i es negui dipositar l’import de la sanció o garantir-ne el 
pagament per qualsevol mitjà admès en dret.  

i) Quan el vehicle estigui irregularment estacionat sobre la vorera o en zona de càrrega i 
descàrrega i es desaconselli retirar-lo per raons de seguretat o per manca de mitjans.  

j) Fins que s’aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no tingui el 
comprovant que l’autoritza a estacionar en el llocs habilitats com d’estacionament amb 
limitació horària, o quan excedeixi l’autorització concedida. 

2. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si hi és permès l’estacionament i 
no representa cap risc per a la seguretat del propi vehicle, o la de les persones o béns. Quan 
no sigui possible la immobilització en el carrer, o quan es consideri que no es garanteix 
l’efectiva immobilització del vehicle a la via pública, es practicarà en el dipòsit de vehicles, i les 
despeses de trasllat i estada aniran a càrrec del titular del vehicle.  

3. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar. 

 

Capítol VII: Zones de vianants 

Article 29. Establiment de zones de vianants 

 

L’Alcaldia podrà establir zones de vianants en determinades àrees del municipi, en les quals es 
restringirà totalment o parcial la circulació i l’estacionament de vehicles. Aquestes zones es 
determinaran prèvia consulta a les organitzacions representatives dels interessos veïnals, 
comercials i de serveis de la zona. 

Article 30. Senyalització  

 

Les zones de vianants estaran senyalitzades a l’entrada i a la sortida, sense perjudici que 
l’Ajuntament hi instal·li elements mòbils (pilones, barreres o tanques practicables) que 
impedeixin o restringeixin l’accés i la circulació de vehicles. 

Article 31. Condicions de circulació 

 

En les zones de vianants es podran establir les següents regulacions: 

1. En les zones de vianants es podrà prohibir la circulació i estacionament amb caràcter 
permanent o únicament per a unes determinades hores del dia o uns determinats dies, i podrà 
afectar totes les vies de la zona delimitada o només una part.  

2. En les zones de vianants es podrà restringir les condicions d’accés per manca d’espai per 
estacionar els vehicles o pel caràcter comercial de la zona. Es tindran en consideració les 
peticions quan estiguin justificades per circumstàncies especials i d’interès general, i quan 
l’Alcaldia ho consideri oportú.  

3. Per regular l’accés o estacionament en zones de vianants es podrà exigir la col·locació en 
els vehicles d’un distintiu. Els vehicles que tinguin parabrisa l’hauran de portar a la part inferior 
esquerra i haurà de ser visible des de l’exterior.  

4. Els vehicles autoritzats no poden sobrepassar la velocitat màxima de 30 km/h, però l’han 
d’adaptar a la dels vianants.  

5. Els vehicles només poden estacionar en els llocs habilitats a aquest efecte. 
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6. En l’espai destinat al trànsit de vehicles de les zones de vianants, s’admet la circulació de 
bicicletes, de patins, patinets i monopatins o aparells similars, amb les limitacions establertes 
en aquesta Ordenança.  

Article 32. Excepcions a les limitacions 

 

Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin en les zones de vianants no 
afectaran els següents vehicles: 

1. Els dels servei d’extinció d’incendis i salvament, els de policia, les ambulàncies i tots aquells 
que siguin inherents a la prestació de serveis públics. 

2. Els que traslladin malalts amb domicili dins la zona.  

3. Els que entrin o surtin de garatges i aparcaments autoritzats.  

4. Els conduïts per persones discapacitades, o que les transportin, que es dirigeixin a l’interior 
de la zona o en surtin. 

5. Els conduïts per persones discapacitades, o que les transportin, que es dirigeixin a l’interior 
de la zona o en surtin. 

Article 33. Zones de prioritat invertida 

 

L’Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin restringides 
a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat 
sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants. 

Capítol VIII: Càrrega i descàrrega de mercaderies 

Article 34. Definició de mercaderies 

 

En aquesta Ordenança s’entenen com a mercaderies els productes o eines que són objecte de 
trànsit comercial o suport de serveis. 

Article 35. Espais destinats a la càrrega i descàrrega 

 

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de fer a l’interior dels locals comercials i 
industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. L’obertura de nous locals 
d’aquesta classe la superfície, finalitat i situació dels quals permeti presumir racionalment que 
s’hi hauran de fer habitualment o amb especial intensitat operacions de càrrega i descàrrega, 
se subordinarà al fet que els titulars reservin l’espai interior suficient per desenvolupar-hi 
aquestes operacions. 

2. L’Alcaldia podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega perquè els vehicles 
destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels 
locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. La utilització de les zones de 
càrrega i descàrrega està únicament reservada a l’estacionament de vehicles autoritzats per fer 
transport de mercaderies, de vehicles comercials o d’indústries, visualment identificats que 
carreguin o descarreguin mercaderies relacionades amb la seva activitat. El període de temps 
màxim permès d’estacionament del vehicle sense carregar ni descarregar és de 10 minuts. 

3. Fora de les zones reservades a què es refereix el punt anterior, únicament es permet la 
càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que s’autoritzi. 
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Article 36. Prohibicions 

 

1. Els vehicles que carreguen o descarreguen no poden fer-ho en doble fila, ni en els llocs on 
amb caràcter general estigui prohibida la parada o es dificulti la circulació de vehicles o 
vianants. Cal disposar de llicència municipal per dur a terme aquesta activitat fora de les zones 
establertes de càrrega i descàrrega quan aquestes operacions entorpeixin el trànsit de vehicles 
o vianants. 

2. Les operacions de càrrega i descàrrega tampoc es poden fer a les zones en què el paviment 
està senyalitzat amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l’ocupació 
és total com parcial. 

Article 37. Prohibició d’emmagatzemar a la via  

Les mercaderies que es carreguen i descarreguen s’han de traslladar directament de l’immoble 
al vehicle i viceversa, i no es poden emmagatzemar temporalment a la via pública.  

Article 38. Sorolls 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’han de realitzar amb les degudes precaucions per 
evitar molèsties i/o sorolls innecessaris i amb l’obligació de deixar neta la vorera.  

Article 39. Horari  

Llevat que es disposi de llicència municipal, no es permeten les operacions de càrrega i 
descàrrega de mercaderies els festius ni des de les 11 del vespre fins a les 7 del matí dels dies 
feiners.  

Article 40. Mitjans  

Les mercaderies s’han de carregar i descarregar pel costat del vehicle més proper a la vorera, 
utilitzant els mitjans necessaris i el personal suficient per agilitar l’operació i procurant no 
dificultar la circulació ni de vianants ni de vehicles. 

Capítol IX: Mesures generals de circulació 

Article 41. Velocitat dels vehicles  

1. Els conductors han de respectar els límits de velocitat establerts i han de tenir en compte, a 
més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat de la via, 
del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació, i, en 
general, les circumstàncies que hi hagi en cada moment, a fi d’adequar-hi la velocitat, de forma 
que sempre puguin detenir el vehicle dins dels límits del seu camp de visió i davant de 
qualsevol obstacle o perill que pugui presentar-se. 

2. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies en zona 
urbana és, amb caràcter general i a falta de senyalització específica, de 40 quilòmetres per 
hora, llevat dels vehicles de matèries perilloses que han de circular com a màxim a 30 
quilòmetres per hora, i els cicles i els ciclomotors com a màxim a 30 quilòmetres per hora. 

3. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies fora de 
poblat és la que correspongui a la senyalització específica, a les característiques del tram de la 
via, o a les circumstàncies personals dels conductors o dels vehicles. 

4. Es podrà rebaixar la velocitat màxima permesa en la zona urbana que es determini, i s’haurà 
d’indicar mitjançant senyalització específica. 
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5. No es pot entorpir la marxa normal d’un altre vehicle circulant, sense causa justificada, a una 
velocitat anormalment reduïda. A les vies en zona urbana el límit mínim de velocitat és la meitat 
de la velocitat genèrica o de l’específica, llevat casos de transports especials o quan les 
circumstàncies del trànsit impedeixin el manteniment d’una velocitat superior a la mínima sense 
risc per a la circulació.  

Article 42. Element de moderació de la velocitat 

L’Ajuntament podrà instal·lar a la calçada de les vies urbanes, sistemes constructius de 
moderació de velocitat, consistents en canvis de nivell del ferm d’acord amb les especificacions 
tècniques que es determinin per l’òrgan municipal corresponent. 

Article 43. Motocicletes i ciclomotors 

1. Per poder circular per les vies públiques els ciclomotors han d’estar inscrits en el registre 
oficial corresponent segons la normativa vigent. Els ciclomotors no inscrits, o inscrits 
incorrectament, podran ser immobilitzats fins que se’n regularitzi la situació, independentment 
de la sanció administrativa corresponent. 

2. Es prohibeix la circulació de ciclomotors en paral·lel. Sempre que n’hi hagi i siguin 
transitables, els ciclomotors hauran de circular pels vorals de les vies públiques. 

3. Les motocicletes i els ciclomotors no poden produir sorolls amb acceleracions brusques, tubs 
d’escapament alterats o altres circumstàncies anòmales.  

Article 44. Cicles i bicicletes 

1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi 
hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.  

2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes. 

3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor: 

a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat per a 
l’ús exclusiu de conductors de bicicletes.  

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits 
permesos, i hi hagi un ciclista a prop. 

En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre 
vehicles. 

4. Si n’hi ha, han de circular pels carrils bici, o pels vorals; si no, per la calçada.  

5. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el carril. 

6. En els parcs públics i zones de vianants, han de circular pels camins indicats o carril bici. Si 
no n’hi ha, poden circular-hi, excepte en moments d’aglomeració de vianants. Els ciclistes han 
d’adequar la velocitat a la dels vianants, i en qualsevol cas, els vianants tindran preferència. 
Han de tenir especial precaució a la sortida de vianants des de l’interior d’immobles, en les 
cantonades sense visibilitat, i en els llocs amb presència de menors i zones de jocs. S’han 
d’abstenir de fer ziga-zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar la seguretat dels 
vianants.  

7. Per circular de nit han de disposar, al davant, d’una llum blanca de posició, i al darrere, d’una 
llum vermella de posició i d’un catadiòptric vermell, no triangular. 

 
Article 45. Vehicles blindats de transport de cabals 
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Els vehicles blindats de transport de cabals poden efectuar parades per carregar i descarregar 
en llocs prohibits sempre que no dificultin greument la circulació de vehicles i no obstrueixin els 
passos de vianants o les adaptacions a les voreres per a discapacitats i/o ciclistes.  

Article 46. Permisos especials per circular  

1. No es permet la circulació de vehicles de massa, dimensió i pressió sobre el paviment 
superiors a les establertes en les disposicions reglamentàries sense autorització municipal per 
circular per les vies públiques de la ciutat. Aquestes autoritzacions poden ser per a un nombre 
limitat de circulacions o per a un termini determinat. Les sol·licituds urgents d’aquests tipus 
d’autoritzacions les atendrà directament el servei de vigilància municipal.  

2. No es permet la circulació per les vies públiques de la ciutat dels vehicles especials 
denominats trens turístics, constituïts per un vehicle tractor i un o diversos remolcs, concebuts i 
construïts per al transport de persones amb fins turístics, sense autorització municipal, on hi 
haurà de constar el recorregut a realitzar, parades, horari, velocitat màxima limitada i totes les 
limitacions que es considerin necessàries per garantir la seguretat. 

Capítol X: Transport col·lectiu de viatgers 

Secció primera. Transport escolar 

Article 47. Serveis interurbans 

1. Per a la prestació de serveis de transport escolar interurbans amb parades intermèdies 
caldrà autorització de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya. 

2. L’Ajuntament de La Cellera de Ter informarà i podrà proposar canvis a la Direcció General 
de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya sobre la ubicació de les parades 
intermèdies, i sobre els recorreguts urbans dels transports escolars interurbans quan transitin 
pel terme municipal de La Cellera de Ter. 

Secció segona. Parada de transport públic de viatgers urbà 

Article 48. Disposicions generals 

1. L’Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport públic 
urbà. 

2. No es pot romandre en aquestes parades més temps del necessari per recollir o deixar els 
passatgers. 

3. Pel que fa a les parades de transport públic interurbà en sòl urbà i urbanitzable, els titulars 
de les línies han de disposar de l’autorització de l’Administració corresponent. 

Capítol XI: Usos restringits a la via pública 

Article 49. Limitacions  

1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles, no es permeten els jocs, les 
diversions o les activitats que puguin representar un perill per als transeünts o, fins i tot, per als 
mateixos que els practiquin. 

2. La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells similars s’han d’atendre a les 
prescripcions següents: 

a) No poden circular per la calçada.  

b) Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per les zones degudament 
autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i zones de vianants, amb precaució i 
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adequant la seva velocitat a la dels vianants. Els menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats de persones majors d’edat.  

c) No poden ser arrossegats per un altre vehicle. 

3. La normativa vigent regularà els usos de la via pública derivats de l’activitat de proves 
esportives que discorrin pel nucli urbà. 

Capítol XII. Circulació de vehicles pesants i de mercaderies perilloses 

Article 50. Circulació  

1. Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb una massa màxima autoritzada (MMA) 
superior a les 16 tones, de les 0 a les 24 hores, per les vies públiques del municipi de LA 
CELLERA DE TER. Es permet l’accés, però dels vehicles pesants amb una MMA superior a les 
12 tones si és per al subministrament d’obres, i dels transports que es dirigeixin a punts de 
l’interior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega pròpies 
de la seva activitat. 

2. En totes les vies urbanes del municipi es prohibeix el transport de mercaderies perilloses, 
explosives o inflamables en trànsit, així com el transport de més de 3.000 litres de productes 
contaminants de l’aigua.  

Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al repartiment a 
domicili de consumidors de gasos liquats d’ús domèstic i/o industrial de gasoil per a calefacció. 

Article 51. Estacionament 

 

1. Dins el terme municipal no es permet l’estacionament de vehicles amb una MMA superior a 6 
tones, remolcs, semiremolcs, vehicles articulats, camions tractor, caravanes ni autocaravanes, 
llevat en els espais especialment autoritzats. 

2. Els espais d’estacionament autoritzat per als vehicles esmentats a l’apartat anterior, 
s’establiran per l’òrgan municipal corresponent. 

TÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS 

Capítol I: Tipificació de les infraccions 

 
Article 52. quadre d’infraccions i sancions 
 
Constitueix infracció d’aquesta Ordenança, la comissió d’actes o omissions tipificats i especificats 
en l’annex1 (quadre d’infraccions  i sancions), sense perjudici del que es troba previst en la Llei de 
seguretat Viària (Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el text articulat de 
la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial i les diferents modificacions de la 
mateixa efectuades) i en el Reglament general de Circulació (Reial decret 1428/2003, de 21 de 
novembre), que seran d’aplicació subsidiària.  
 
Article 53. Sancions 
 
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros, les greus amb multa de 
200 euros, i les molt greus amb multa de 500 euros. No obstant això, les infraccions consistents en 
no respectar els límits de velocitat se sancionaran en la quantia prevista en l’annex IV de la LSV 
amb imports de 100 a 600 euros. Aquests imports poder ser reduïts en un 50% mitjançant el 
pagament pel procediment abreujat. 
2. Sense perjudici del que disposa anteriorment la quantia de la multa en cada cas serà fixada 
atenent la gravetat de la infracció, la transcendència del fet, els danys ocasionats, els antecedents 
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de l’infractor i el perill real o potencial creat i, d’acord amb el que estableix el l’article 68 del Reial 
decret Legislatiu 339/1990, podrà incrementar-se en un 30% atenent a les esmentades 
circumstàncies i al criteri de proporcionalitat de les sancions. 
3. Les sancions anteriors s’entendran automàticament modificades si la legislació modifica les 
quanties aplicables en sancions per infracció d’ordenances. 
4. Quan els fets denunciats puguin comportar, a més a més de la multa, la detracció de punts del 
permís o llicència de conduir, aquesta circumstància es farà constar durant la tramitació de 
l’expedient sancionador i un cop la sanció sigui ferma en via administrativa es descomptaran els 
punts del registre de conductors i infractors del Ministeri de l’Interior. 
5. Així mateix, quan l’òrgan competent per sancionar, no sigui l’Alcalde, es donarà l’oportú trasllat a 
l’òrgan que correspongui. 
6. En tot el que no estigui regulat en la present Ordenança i en el seu quadre Annex, s’estarà 
establert al Reglament General de Circulació aprovat per RD 1428/2003, de 21 de novembre i 
l’establert al RDL 339/1990, de 2 de març i les seves posteriors modificacions. 
7. En tot cas serà d’aplicació una reducció del 50% als imports denunciats si el pagament té lloc 
dins dels 20 dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúncia, tal i com estableix 
l’article 80 de la Llei 6/2014, de 7 d’abril, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març,  o 
si el pagament s’efectua en els 20 dies naturals següents a la notificació en l’acte del butlletí de 
denúncia. 
 
Article 55. El procediment sancionador s’ha de regir: per les normes establertes a la Llei sobre 
trànsit circulació de vehicles motor i seguretat vial aprovada pel RDL 339/1990, de 2 de març i les 
seves modificacions, inclosa la Llei 18/2009, de 23 de novembre; pel Reglament de procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel reial 
Decret 320/1994, de 25 de febrer amb les complementacions i modificacions del Reial Decret 
137/2000, de 4 de febrer i Reial Decret 318/2003, de 14 de març, pel reial decret 1398/1993, de 4 
d’agost, reglament per a l’exercici de la potestat sancionadors, d’aplicació supletòria, pels principis 
generals recollits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú; així com qualsevol altres que puguin promulgar-se i 
que afectin el procediment sancionador. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Per tal de tenir actualitzades les quanties i qualificacions de les infraccions de la present ordenança, 
en els termes que normativament s’estableixin, el Ple de l’Ajuntament delega a la Junta de Govern 
Local les posteriors actualitzacions. 
 
Respecte possibles modificacions posteriors a l’entrada en vigor de la present ordenança les 
disposicions generals que afectin a articles els quals contradiguin en tot o en part els mateixos, 
esdevindran derogats de forma automàtica, essent d’aplicació les disposicions generals en matèria 
de trànsit. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DEROGATÒRIA: Queden derogats quantes disposicions d’igual i 
inferior rang que contravinguin o entrin en col·lisió amb l’actual ordenança. 

 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança van ser aprovades provisionalment pel 
l’Ajuntament en Ple en data 29 de setembre de 2015 i van esdevenir definitivament aprovades 
el dia 2 de desembre de 2015. Aquestes regeixen a partir de l’1 de gener de 2016 i es 
mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 2 de gener de 2017 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
David Sarsanedas i Casas    Sara Jordà Casas 
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ANNEX I. QUADRE DE SANCIONS PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT

ÍNDEX de l'art. a l'art

I Normes de comportament en la circulació

a Normes Generals 1 5

b De la circulació de vehicles 

Del lloc a la via 6 10

Velocitat 11 12

Prioritat de pas 13 17

Incorporació a la circulació 18 19

Canvis de sentit, direcció i marxa enrera 20 23

Avançaments 24 29

Aturades i estacionament 30 31

Utilització d'enllumenat 32 33

Advertències als conductors 34 34

c Altres normes de circulació 35 41

II De la senyalització 42 45

III Altres

a Responsabilitat del propietari/titular del vehicle 46 46

b Deure d'identificació personal del conductor/infractor 47 47

c Infraccions en estacionaments amb horari limitat 48 48

ANNEX I: QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS

ART. 

OMC INFR. FET DENUNCIAT

equival a 

LSV MULTA 

MESURES ADDICIONALS/ 

Competència estatal

   €  

I Normes de comportament en la circulació

a Normes Generals

1.1.A L

Comportar-se de manera que es dificulti indegudament la 

circulació 9 25  

1.1.B L

Comportar-se de manera que s'origini perill o es perjudiqui les 

persones 9 50  

1.1.C L

Comportar-se de manera que s'originin molèsties a les 

persones 9 55  

1.1.D L Comportar-se de manera que es causin danys als béns 9.1 75  

1.2.A L

Conduir sense la diligència i la precaució necessàries per evitar 

qualsevol dany propi o aliè 9.2 75  

1.2.B G Conduir de forma negligent 9.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

1.2.C G Conduir negligentment un ciclomotor 9.2 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

1.2.D MG Conduir de forma temerària 9.2 400

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

1.2.E G Conduir temeràriament un ciclomotor 9.2 301

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.1.A G

Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que 

puguin dificultar la circulació, la parada o l'estacionament; tornar-

la perillosa, o produir-hi efectes que modifiquin les condicions 

apropiades per circular, parar-se o estacionar 10.2 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.1.B L Vehicle abandonat a la via pública 10.2 75  
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2.1.C G

Llençar, deixar o abandonar sobre la via objectes o matèries 

que puguin fer perillosa la circulació, parada o estacionament 10.2 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.1.D G

Llençar, deixar o abandonar sobre la via objectes o matèries 

que puguin deteriorar-la o deteriorar les seves instal·lacions 10.2 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.1.E G

Llençar, deixar o abandonar sobre la via objectes o matèries 

que puguin alterar les condicions adequades per circular, parar 

o estacionar 10.2 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.2.A G

Crear un obstacle o perill a la via i no prendre les mesures 

necessàries per a fer-ho desaparèixer el més aviat possible 10.3 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.2.B G

Crear un obstacle o perill a la via, i no prendre les mesures 

necessàries per advertir als altres usuaris 10.3 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.2.C G

Crear un obstacle o perill en la via i no prendre les mesures 

necessàries per a no dificultar la circulació 10.3 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.3 G

Llençar a la via o a les seves immediacions objectes que poden 

produir incendis o accidents de circulació 10.4 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

2.4.A L Emetre sorolls excedint els límits reglamentaris 10.5 75  

2.4.B L Emetre gasos excedint els límits reglamentaris 10.5 75  

2.4.C L Emetre contaminants excedint els límits reglamentaris 10.5 75  

2.4.D L

Emetre pertorbacions electromagnètiques excedint els límits 

reglamentaris 10.5 75  

3.1.A G

Conduir un vehicle sense estar en condicions de controlar-lo en 

tot moment 11.1 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.1.B G

Conduir un animal sense estar en condicions de controlar-lo en 

tot moment 11.1 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.1.C G

Conduir sense la precaució necessària, atesa la proximitat 

d'altres usuaris 11.1 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.2.A L Conduir sense mantenir la pròpia llibertat de moviments 11.2 50  

3.2.B L Conduir sense mantenir el camp de visió necessari 11.2 50  

3.2.C L

Conduir sense mantenir permanentment l'atenció en la 

conducció 11.2 50  

3.2.D L Conduir sense mantenir la posició adequada 11.2 50  

3.2.E L

Conduir sense que la resta de passatgers mantinguin la posició 

adequada 11.2 50  

3.2.F L

Conduir sense tenir cura de que la col·locació dels objectes 

transportats no interfereixin en la conducció 11.2 50  

3.2.G L

Conduir sense tenir cura de col·locar algun animal transportat, 

de la manera adequada perquè no interfereixi en la conducció 11.2 50  

3.2.H MG

L'ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar en un 

50% les places autoritzades, exclòs el conductor 11.2 400

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.3.A G

Conduir fent servir cascos o auriculars connectats a l'aparell 

receptor o reproductor de so 11.3 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.3.B G

Conduir fent servir dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre 

mitjà de comunicació 11.3 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.4.A G

Circular amb algun menor de 12 anys en els seients davanters 

del vehicle i no fer ús dels dispositius homologats 11.4 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.4.B G

Circular amb algun menor de 12 anys com a passatger de 

ciclomotors o motocicletes, amb o sense sidecar, per qualsevol 

mena de via. Llevat que el conductor siqui el pare o la mare, 

tutor o persona major d'edat autoritzada per aquests. 11.4 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.4.C G

Circular amb un menor de 12 anys autoritzat en motocicle o 

ciclomotor sense casc homologat i sense cumplir les condicions 

espec´fiques de seguretat establertes reglamentàriament 11.4 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

3.5 G

Instal·lar mecanismes o sistemes, portar instruments o 

acondicionar de forma encaminada a eludir la vigilància dels 

agents de trànsit. 11.5 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.1.A MG

Conduir amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 gr./l o 

0,25 mg/l en aire aspirat, per conductors en general 12.1 350

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció
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4.1.B MG

Conduir amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 gr./l o 

0,15 mg/l en aire aspirat, per professionals (conductors 

destinats al transport de mercaderies amb un pes màxim 

autoritzat superior a 3.500 kg, transport de viatgers de més de 9 

places, o de servei públic, l'escolar o de menors, el de 

mercaderies perilloses o de servei d'urgència o transports 

especials) 12.1 400

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.1.C MG

Conduir amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 gr./l o 

0,15 mg/l en aire aspirat, per conductors novells 12.1 350

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.1.D MG

Conduir amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 1,6 grams 

per mil c.c. 12.1 600

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.1.E MG

Conduir amb una taxa d'estupefaents superior a la 

reglamentària 12.1 350

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.1.F MG

Conduir amb una taxa de substàncies químiques superior a la 

reglamentària 12.1 350

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.2.A G

No sotmetre's a les proves reglamentàries establertes per 

comprovar el grau d'intoxicació per alcohol 12.2 300

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.2.B MG

No sotmetre's a les proves reglamentàries establertes per 

comprovar el grau d'intoxicació per substàncies químiques 12.2 302

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

4.2.C MG

Incomplir l'obligació de tots els conductors de vehicles a 

sotmetre's a les proves per a la detecció de possibles 

intoxicacions d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants i 

altres substàncies anàlegs, i la dels altres usuaris de la via quan 

hagin estat implicats en algun accident de circulació 12.2 475

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

5.1 MG

Circular per l'esquerra, en el sentit contrari a l'estipulat, per una 

corba de visibilitat reduïda d'una carretera amb doble sentit de 

circulació 13 450

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

5.2 MG

Circular per l'esquerra i en el sentit contrari a l'estipulat, per un 

canvi de rasant de visibilitat reduïda d'una carretera amb doble 

sentit de circulació 13 450

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

5.3 MG

Circular per l'esquerra per una corba de visibilitat reduïda, d'una 

carretera amb doble sentit de circulació, i no acostar-se el més 

a prop possible a la vora dreta de la calçada 13 302

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

5.4 G

Circular per un canvi de rasant de visibilitat reduïda, d'una 

carretera amb doble sentit de circulació, i no acostar-se el més 

a prop possible a la vora dreta de la calçada 13 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

5.5 G

Circular per l'esquerra de la calçada d'una carretera de doble 

sentit de circulació, en un tram amb visibilitat. 13 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

5.6 L

Circular per un tram amb visibilitat d'una carretera amb doble 

sentit de circulació i no acostar-se el més a prop possible a la 

vora dreta de la calçada 13 75  

5.7 L

Circular per un tram amb visibilitat d'una carretera de doble 

sentit de circulació i no mantenir la separació lateral suficient 

per a fer l'encreuament amb seguretat 13 75  

5.8 MG Circular en el sentit contrari de circulació establert. 13 301

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

b De la circulació de vehicles 

Del lloc a la via

6.1 L Circular amb un automòbil sense raons, pel voral d'emergència. 14.1 50  

6.2 L

Circular pel voral d'emergència, sense raons, amb un vehicle 

especial no agrícola que, atès el seu pes màxim autoritzat, 

hauria de fer-ho per la calçada 14.1 50  

6.3.A L

Circular pel carril de l'esquerra d'una calçada amb doble sentit 

de circulació amb dos carrils separats per marques vials 14.1.A. 50  

6.3.B L

Circular pel carril de l'esquerra d'una calçada de doble sentit de 

circulació amb dos carrils no separats per marques vials 14.1.A. 50  

6.3.C L

Circular pel carril de l'esquerra d'una calçada amb doble sentit 

de circulació i tres carrils separats per marques discontinues 14.1.B 75  

6.3.D L

Canviar de carril, sense raó justificada, quan es circula per la 

calçada d'una població amb, almenys, dos carrils per el mateix 

sentit que estan delimitats per marques longitudinals 14.1.D 75  
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7.1 L

Circular amb un vehicle de tracció animal, al qual hauria de 

circular pel voral d'emergència, i ocupar la calçada més del que 

és imprescindible 15.1 50  

7.2 L

Ocupar la calçada més del que és imprescindible, un cicle, el 

qual hauria de circular pel voral d'emergència 15.1 50  

7.3 L

Ocupar la calçada més del que és imprescindible, un 

ciclomotor, el qual hauria de circular pel voral d'emergència 15.1 50  

7.4 L

Ocupar la calçada més del que és imprescindible conduint un 

cotxe de minusvàlid, el qual hauria de circular pel voral 

d'emergència 15.1 50  

7.5 L

Circular ocupant la calçada més del que és imprescindible i 

pertorbar greument la circulació quan, atesa la seva velocitat 

reduïda per raons d'emergència, ho hauria de fer pel voral 

d'emergència 15.1 75  

7.6 MG

Circular en posició paral·lela a un altre vehicle quan estigui 

prohibit de fer-ho 15.2 301

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

8.1. L

Utilitzar un tram de via que no sigui el que ordena l'autoritat 

competent 16 75  

8.2 G

Utilitzar un tram de via diferent del que ordena l'autoritat 

competent i en el sentit contrari a l'estipulat 16.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

9 L

Contravenir les restriccions imposades a determinats vehicles 

en unes vies concretes 16.2 75  

10 L

No deixar a l'esquerra el refugi, illot o dispositiu de guia, en una 

via doble de sentit de circulació 17 50  

Velocitat

11 G

No respectar els límits de velocitat establerts, segons els 

següents excessos de velocitat: 19   

11.1.A G D'un 10%  100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.1.B G D'un 20%  110

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.1.C G D'un 30%  125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.1.D G D'un 40%  150

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.1.E G

D'un 50% o superior, a menys que superi els límits establerts en 

el següents apartats 200

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.1.F MG

D'un 50%, sempre que suposi superar en 30 km per hora el 

límit establert.  302

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.1.G MG

D'un 60%, sempre que suposi superar en 30 km per hora el 

límit establert.  350

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.1.H MG

Superior a un 60%, sempre que suposi superar en 30 km per 

hora el límit establert.  400

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.2 G

Circular a una velocitat que no permeti, davant de qualsevol 

obstacle possible, aturar el vehicle dins dels límits del seu camp 

de visió 19.1 200

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

11.3 G

Circular a una velocitat inferior a la mínima reglamentàriament 

establerta, excepte en casos de transports i vehicles especials, 

o quan les circumstàncies del trànsit impedeixin el manteniment 

d'una velocitat superior a la mínima sense risc per la circulació, 

així com en els supòsits de protecció o acompanyament a altres 

vehicles, en les condicions que reglamentàriament s'estableixin 19.5 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.1.A G

Reduir considerablement la velocitat sense que existeixi perill 

imminent i sense assegurar que no hi hagi risc pels altres 

conductors 20.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.1.B G

Reduir considerablement la velocitat , sense que hi hagi  perill 

imminent, i no advertir-ho prèviament als vehicles que el 

segueixin 20.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.1.C G

Reduir considerablement la velocitat, sense perill imminent, 

amb risc de col·lisió pels vehicles que el segueixin 20.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.2 L

Circular darrera d'un vehicle i no deixar l'espai lliure que en cas 

de frenada brusca li permeti aturar-se sense col·lisionar amb ell, 

tenint en compte especialment la velocitat i les condicions 

d'adherència i frenat 20.2 75  
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12.3.A G

Circular darrera d'un vehicle i no fer senyals de la intenció 

d'avançar-lo quan la separació no permet, alhora, ser avançat 

amb seguretat 20.3 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.3.B G

No fer senyals de la intenció d'avançar un vehicle quan hi hagi 

una separació de menys de 50 metres i es circuli amb un 

vehicle o conjunt, el pes màxim autoritzat del qual obliga a 

aquesta separació mínima 20.3 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.3.C G

No fer senyals de la intenció d'avançar un vehicle quan hi hagi 

una separació de menys de 50 metres i es circuli amb un 

vehicle o conjunt, el pes màxim autoritzat del qual obliga a 

aquesta separació mínima 20.3 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.3.D G

No fer senyals de la intenció d'avançar un vehicle, quan hi hagi 

una separació inferior als 50 metres, un vehicle de més de 10 

metres de longitud total 20.3 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.4.A MG

Establir una competició de velocitat entre vehicles en una via 

pública o d'ús públic que l'autoritat competent no hagi 

assenyalat amb aquesta finalitat 20.5 400

Obligada suspensió del permís o 

llicència de conducció

12.4.B L

Establir una competició de velocitat entre persones en una via 

pública o d'ús públic que l'autoritat competent no hagi tancat 

amb aquesta finalitat 20.5 50  

12.4.C L

Establir una competició de velocitat entre animals en una via 

pública o d´ús públic que l'autoritat competent no hagi 

assenyalat amb aquesta finalitat 20.5 50  

Prioritat de pas

13.1 G No cedir el pas en una intersecció degudament assenyalada 21.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

13.2 G

No cedir el pas en una intersecció als vehicles que s'acosten 

per la dreta 21.2 150

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

13.3 G

Circular per una via sense pavimentar i no cedir el pas a un 

altre vehicle que circula per una via pavimentada 21.2.A 200

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

13.4 G No cedir el pas a un vehicle que circula per rails 21.2.B 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

13.5 G

Accedir a una glorieta sense cedir el pas als vehicles que van 

per la via circular 21.2.C 150

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

14.1 G

No cedir el pas a un altre vehicle que ha entrat primer en un 

tram estret no senyalitzat amb aquesta finalitat, essent 

impossible o molt difícil l'encreuament 22.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

14.2 G

No cedir el pas a un altre vehicle que circula en sentit contrari, 

en un tram estret senyalitzat amb aquesta finalitat, essent molt 

difícil o impossible l'encreuament 22.1 150

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

14.3 G

No cedir el pas al vehicle que circula en sentit ascendent, en un 

tram de gran pendent i estret senyalitzat amb aquesta finalitat 22.2 200

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.1 G No respectar la prioritat de pas dels vehicles sobre els vianants 23.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.1.A G

No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas 

degudament senyalitzat 23.1.A 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.1.B G

Girar amb el vehicle per entrar en una altra via i no concedir 

prioritat de pas als vianants que la creuen 23.1.B 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.1.C G

Creuar amb un vehicle el voral d'emergència i no concedir 

prioritat de pas als vianants que, atès que no disposen de zona 

de vianants, i circulen 23.1.C 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.2 G

Creuar amb un vehicle una zona per a vianants i no deixar 

passar els que hi circulen 23.2 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.3.A G

Circular amb un vehicle i no cedir el pas als vianants quan 

pugen o baixen d'un transport col·lectiu de viatgers, en una 

parada senyalitzada 23.3.A 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.3.B G

Circular amb un vehicle i no cedir el pas a una tropa en 

formació 23.3.B 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.3.C G Circular amb un vehicle i no cedir el pas a una fila escolar 23.3.B 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.3.D G

Circular amb un vehicle i no cedir el pas a una comitiva 

organitzada 23.3.B 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.4 G Conduir un animal i no respectar la prioritat de pas dels vehicles 23.4 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.4.A G

Conduir un  vehicle i no respectar la prioritat de pas dels 

animals que circulen per una calçada degudament senyalitzada 23.4.A 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció
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15.4.B G

Girar amb el vehicle per entrar en una altra via i no concedir 

prioritat de pas als animals que la creuen 23.4.B 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

15.4.C G

Creuar el voral d'emergència i no concedir prioritat de pas als 

animals que, atès que no disposen de calçada, hi circulen 23.4.C 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

16.1.A G

No respectar la prioritat d'una altre vehicle en una intersecció 

degudament senyalitzada, obligant-lo a modificar de manera 

brusca la trajectòria o  la velocitat (explicació de la maniobra) 24.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

16.1.B G

No respectar la prioritat d'un altre vehicle en una intersecció 

sense senyalitzar, obligant-lo a modificar de manera brusca la 

trajectòria o velocitat 24.1 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

16.1.C G

No mostrar amb antelació suficient, en la manera de circular i, 

especialment, amb la reducció gradual de velocitat, que es 

pensa cedir el pas en una intersecció 24.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

16.2.A G

Entrar en una intersecció, aturant-se de manera que s'impedeixi 

o obstrueixi la circulació transversal 24.2 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

16.2.B G

Entrar en un pas de vianants i parar de manera que s'impedeixi 

o obstrueixi la circulació de vianants 24.2 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

16.3 G

Parar el vehicle en una intersecció regulada per semàfor, 

obstaculitzant la circulació, i no sortir-ne, essent possible fer-ho 24.3 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

17 G No concedir prioritat de pas a un vehicle de servei d'urgència 25 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

Incorporació a la circulació

18.1 L

Incorporar-se a la circulació, estant parat o estacionat, i no 

assegurar-se prèviament de que es pot fer sense perill pels 

altres usuaris 26 50  

18.2 L

Incorporar-se a la circulació un transport col·lectiu de viatgers, 

estant parat o estacionat, i no assegurar-se prèviament que es 

pot fer sense perill pels altres usuaris 26 75  

18.3 L

Incorporar-se a la circulació, procedent d'una via d'accés o zona 

adjacent, i no assegurar-se prèviament que es pot fer sense 

perill pels altres usuaris 26 50  

18.4 L

Incorporar-se a la circulació un transport col·lectiu de viatgers 

procedent d'una via d'accés o zona adjacent, i no assegurar-se 

prèviament que es pot fer sense perill pels altres usuaris 26 75  

18.5 G

Incorporar-se a la circulació, estant parat o estacionat, i no cedir 

el pas als altres vehicles 26 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

18.6 G

Incorporar-se a la circulació, estant parat o estacionat, i no cedir 

el pas als altres vehicles, un conductor de transport col·lectiu de 

viatgers 26 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

18.7 G

Incorporar-se a la circulació, procedent d'una via d'accés o pas 

adjacent, i no cedir el pas als altres vehicles 26 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

18.8 G

Incorporar-se a la circulació, procedent d'una via d'accés o pas 

adjacent, i no cedir el pas als altres vehicles, un conductor de 

transport col·lectiu de viatgers 26 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

18.9 L Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar la maniobra 26 25  

18.10 L

Incorporar-se a la circulació i no senyalitzar degudament la 

maniobra, un conductor de transport col·lectiu de viatgers 26 50  

18.11 L

Incorporar-se a la via, procedent d'un carril d'acceleració, sense 

dur la velocitat adequada 26 25  

18.12 L 

Incorporar-se a la via, procedent d'un carril d'acceleració, sense 

dur la velocitat adequada, un conductor de transport col·lectiu 

de viatgers 26 50  

19.1 L

No facilitar, en la mesura possible, la incorporació a la circulació 

d'altres viatgers 27 25  

19.2 L

No facilitar, en la mesura del possible, la incorporació a la 

circulació d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers, des 

d'una parada senyalitzada 27 50  

Canvis de sentit, direcció i marxa enrera

20.1.A G

Girar amb el vehicle i no advertir-ho prèviament i amb suficient 

antelació als conductors dels vehicles que circulen al seu 

darrera 28.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció
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20.1.B G

Girar amb el vehicle amb perill pels qui s'acosten en sentit 

contrari, donades la velocitat i la distància d'aquests 28.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

20.2 G Fer un canvi de direcció a l'esquerra sense visibilitat suficient 28.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

20.3 G

Desplaçar-se lateralment per canviar de carril i no respectar la 

prioritat del que circula pel carril que es pretén ocupar 28.2 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

21.1 G

Efectuar el canvi de sentit de marxa sense escollir el lloc 

adequat per intersectar la via el menor temps possible 29 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

21.2 G 

Efectuar el canvi de sentit de marxa i no advertir del propòsit 

amb els senyals preceptius i amb l'antelació suficient 29 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

21.3 G

Efectuar el canvi de sentit de marxa amb perill per als altres 

usuaris de la via 29 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

21.4 G

Efectuar el canvi de sentit de marxa obstaculitzant altres usuaris 

de la via 29 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

21.5 G

Romandre a la calçada per a efectuar el canvi de sentit, 

impedint continuar la marxa dels vehicles que circulen darrera 

seu, essent possible sortir per la banda dreta 29 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

22.1 G

Canviar el sentit de la marxa en un tram de via de visibilitat 

limitada 30 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

22.2 G Canviar el sentit de la marxa en un pas a nivell 30 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

22.3 G

Canviar el sentit de la marxa en un tram de via afectat per un 

senyal de túnel 30 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

22.4 G

Canviar el sentit de la marxa en un tram de via sense visibilitat 

on està prohibit l'avançament i on no està expressament 

autoritzat el canvi de sentit 30 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

22.5 G

Canviar el sentit de la marxa en un tram de via amb visibilitat on 

està prohibit l'avançament i on no està expressament autoritzat 

el canvi de sentit 30 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

23.1 L Circular cap enrera sense causa justificada 31.1 25  

23.2 L

Circular cap enrera durant un trajecte superior al mínim 

indispensable per a efectuar la maniobra de la qual és 

complementària 31.1 25  

23.3 L No efectuar lentament la maniobra de marxa enrera 31.2 25  

23.4 L Fer marxa enrera sense advertir-ho amb els senyals preceptius 31.2 25  

23.5 L

Fer marxa enrera i no assegurar-se que, per visibilitat, espai i 

temps, no suposa perill pels altres usuaris 31.2 50  

Avançaments

24.1 G

Avançar un vehicle per la dreta sense concórrer a les 

excepcions previstes per la llei 32.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

24.2 G

Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral 

i no advertir-ho amb els senyals preceptius ni amb suficient 

antelació 32.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

24.3 G Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi suficient espai 32.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

24.4 G

Avançar un vehicle per la dreta sense prendre les màximes 

precaucions 32.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

24.5 G

Avançar un vehicle per la dreta sense que el conductor indiqui 

clarament la seva intenció de canviar de direcció a l'esquerra o 

d'aturar-se 32.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

24.6 G

Avançar per l'esquerra un vehicle que estigui indicant clarament 

la seva intenció de canviar de direcció a l'esquerra o d'aturar-se 32.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

25.1.A G

Efectuar un avançament sense suficient espai lliure en el carril 

que s'utilitza per a la maniobra i en perill pels que circulen en 

sentit contrari 33.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

25.1.B G

Efectuar un avançament sense suficient espai lliure en el carril 

que s'utilitza per a la maniobra, entorpint els que circulen en 

sentit contrari 33.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

25.2 G

Efectuar un avançament quan el conductor del vehicle 

precedent el mateix carril a indicat el propòsit de desplaçar-se 

cap al mateix costat 33.2 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

25.3 G

Avançar quan el conductor que el segueix en el mateix carril ha 

iniciat la maniobra d'avançar al seu vehicle 33.3 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció
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25.4 G

Avançar sense disposar d'espai suficient per a reintegrar-se a la 

seva banda quan finalitzi l'avançament 33.3 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.1 G

Avançar sense portar, durant l'execució de la maniobra, una 

velocitat notòriament superior a la del vehicle avançat 34.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.2 G

Avançar un altre vehicle sense deixar entre ambdós, una 

separació lateral suficient per a realitzar la maniobra amb 

seguretat 34.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.3 G

No tornar al lloc d'origen, un cop iniciat l'avançament, davant 

circumstàncies que puguin dificultar finalitzar-lo amb seguretat 34.2 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.4 G

Tornar al lloc inicial, si no es pot avançar amb seguretat, i no 

advertir-ho amb els senyals preceptius als que el segueixen 34.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.5 G

Avançar sense reintegrar-se al seu carril el més aviat possible i 

de manera gradual, obligant els altres usuaris a modificar la 

seva trajectòria o velocitat 34.3 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.6 G

Avançar, reintegrant-se al seu carril, sense advertir-ho amb els 

senyals preceptius 34.3 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.7 G

Avançar posant en perill o entorpint a ciclistes que circulen en 

sentit contrari 34.4 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

26.8 G

Avançar un cicle o ciclomotor, o conjunt d'ells, sense ocupar 

part o la totalitat del carril contrari de la calçada, quan les 

condicions del trànsit i la carretera ho permetin 34.4 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

27.1 G

No cenyir-se a la vora dreta de la calçada quan el conductor 

que ve al darrera avisa del propòsit d'avançar-ho 35.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

27.2 G Augmentar la velocitat quan va a ser avançat 35.2 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

27.3 G Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin ser avançat 35.2 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

27.4 G

No disminuir la velocitat quan vas a ser avançat, un cop iniciat 

l'avançament o en produir-se una situació de perill 35.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

28.1 G

Avançar pel voral d'emergència a vehicles que, per imperatius 

de trànsit, circulen en caravana 36.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

28.2 G

Avançar envaint la zona reservada al sentit contrari en una 

corba de visibilitat reduïda 36.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

28.3 G

Avançar envaint la zona reservada al sentit contrari en un canvi 

de rasant de visibilitat reduïda 36.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

28.4 G

Avançar envaint la zona reservada al sentit contrari en un lloc 

en què la visibilitat disponible no és suficient 36.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

28.5 G

Avançar envaint la zona reservada al sentit contrari en 

circumstàncies en què la visibilitat disponible no és suficient 36.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

28.6 G Avançar en un pas de vianants, senyalitzat com a tal 36.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

28.7 G 

Avançar per l'esquerra, en una intersecció o les seves 

proximitats, a un vehicle de més de dues rodes, sense que es 

tracti d'una plaça de circulació giratòria ni d'una calçada de 

prioritat senyalitzada 36.3 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

29.1 G 

Ultrapassar pel voral d'emergència una caravana de vehicles 

aturada per imperatius del trànsit 37.1 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

29.2 G

Ultrapassar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit, 

ocupant el carril esquerre de la calçada, en un tram en què està 

prohibit avançar 37 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

29.3 G

Ultrapassar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit, 

ocupant el carril esquerre de la calçada i ocasionant perill, en un 

tram en què està prohibit avançar 37 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

Aturades i estacionament

30.1 L

Aturar-se, separat de la vora de la calçada, en una via urbana 

de doble sentit 38.2 50  

30.2 L 

Aturar-se, separat de la vora dreta del voral d'emergència, en 

una via urbana de doble sentit 38.2 50  

30.3 L

Estacionar separat de la vora dreta de la calçada en una via 

urbana de doble sentit 38.2 80  

30.4 L

Estacionar separat de la vora dreta del voral d'emergència en 

una via urbana de doble sentit 38.2 80  

30.5 G

Aturar-se en una via urbana obstaculitzant greument la 

circulació 38.3 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció
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30.6 G 

Aturar-se en una via urbana constituint un risc per la resta 

d'usuaris 38.3 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

30.7 G

Estacionar en una via urbana obstaculitzant greument la 

circulació 38.3 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

30.8 G

Estacionar en una via urbana constituint un risc per la resta 

d'usuaris 38.3 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

30.9 L 

Aturar o estacionar el vehicle i absentar-se'n sense prendre les 

mesures reglamentàries per a evitar que es posi en moviment 38.3 75  

30.10 L Estacionament prohibit 39.2 60

30.11 L Aturada prohibida 39.1 40

31.1.A L Estacionar damunt la voravia 39.1 60  

31.1.B L Estacionar damunt la voravia impedint el pas dels vianants 39.1 75  

31.1.C L Estacionar en un gual 39.1 60  

31.1.D L Estacionar en una sortida d'emergència 39.1 75  

31.1.E L Estacionar en un pas de vianants impedint-ne el pas 39.1 75  

31.1.F L Estacionar a menys de 5 metres d'una cantonada 39.1 60  

31.2.A G

Aturar-se, en una via urbana, pels voltants o enmig d'un canvi 

de rasant de visibilitat reduïda 39.1.A 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.2.B G Aturar-se en un túnel, en una via urbana 39.1.A 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.2.C G

Estacionar, en una via urbana, pels voltants o enmig d'una 

corba de visibilitat reduïda 39.1.A 200

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.2.D G

Estacionar, en una via urbana, pels voltants o enmig d'un canvi 

de rasant de visibilitat reduïda 39.1.A 200

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.2.E G Estacionar en un túnel, en una via urbana 39.1.A 200

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.2.F L Aturar-se existint una marca groga continua 39.1.B 50

31.2.G L Estacionar existint una marca groga continua 39.1.B 75

31.3.A L Aturar-se en un pas per a ciclistes 39.1.B 40  

31.3.B L Estacionar en un pas per a ciclistes 39.1.B 60  

31.3.C L Aturar-se en un pas per a vianants 39.1.B 40  

31.3.D L Estacionar en un pas per a vianants 39.1.B 60  

31.4.A G

Aturar-se en un carril o part de la via reservada per a la 

circulació o servei de determinats usuaris, afectant la circulació 39.1.C 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.4.B G

Estacionar en un carril  o part de la via reservada per a la 

circulació o servei de determinats usuaris, afectant la circulació 39.1.C 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.4.C L

Aturar-se en un carril o part de la via reservada per a la 

circulació o servei de determinats usuaris, sense afectar la 

circulació 39.1.C 50  

31.4.D L

Estacionar en un carril o part de la via reservada per a la 

circulació o servei de determinats usuaris, sense afectar la 

circulació 39.1.C 75  

31.5.A G

Aturar-se en una intersecció o en les seves proximitats, en una 

via urbana 39.1.D 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.5.B G

Estacionar en una intersecció o en les seves proximitats, en una 

via urbana 39.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.6.A G

Aturar-se en un indret on s'impedeixi la visibilitat de la 

senyalització als altres usuaris 39.1.E 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.6.B G Aturar-se en un indret obligant els altres usuaris a fer maniobres 39.1.F 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.6.C G

Estacionar en un indret obligant la resta d'usuaris a fer 

maniobres 39.2 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.6.D G

Estacionar en un indret impedint la visibilitat de la senyalització 

a la resta d'usuaris 39.2 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.6.E G

Estacionar en zones senyalitzades per a ús exclusiu de 

minusvàlids i pas de vianants 39.2 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.6.F G

Aturar-se en zones senyalitzades per a ús exclusiu de 

minusvàlids i pas de vianants 39.1.J 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

31.7.A L Aturar-se en doble fila 39.1 40

31.7.B L Estacionar en doble fila 39.2 60  

31.8.A G

Estacionar en un lloc reservat per càrrega i descàrrega de 

vehicles autoritzats. 39.2 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

Utilització d'enllumenat

32.1.A L

Circular entre la posta i la sortida del sol sense dur encesos els 

llums reglamentaris 42.1 80  
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32.1.B G

Circular per un túnel o tram de via afectat pel senyal de túnel, 

sense dur encesos els llums reglamentaris 42.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.1.C G

Circular sense llums en situació de manca o disminució de 

visibilitat 42.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.1.D G

No substituir els llums de carretera pels de cruïlla, enlluernant 

els qui circulen en sentit contrari 42.1 175

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.1.E G

Restablir els llums de carretera abans de passar la posició del 

conductor del vehicle amb el qual es creua 42.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.1.F G

No substituir els llums de carretera pels de cruïlla, quan es 

circula darrera d'un altre vehicle a menys de 150 metres, 

produint enlluernament pel mirall retrovisor 42.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.1.G G Circular amb llums de cruïlla enlluernadors 42.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.2.A G

Circular durant el dia amb una motocicleta sense dur encesos 

els llums reglamentaris 42.2.A 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.2.B G

Circular, durant el dia, per un carril reversible sense dur 

encesos els llums reglamentaris 42.2.B 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

32.2.C G

Circular, durant el dia, per un carril reservat o excepcionalment 

obert, en sentit contrari al que s'usa normalment, sense dur 

encès l'enllumenat reglamentari 42.2.B 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

33 G

No utilitzar els llums reglamentaris quan les condicions 

meteorològiques o ambientals disminueixin sensiblement la 

visibilitat 43 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

Advertències als conductors

34.1 L

No advertir els altres usuaris de la via de les maniobres a 

efectuar, utilitzar la senyalització lluminosa o, en el seu defecte, 

el braç, segons allò reglamentàriament determinat 44.1 50  

34.2 L Usar, sense motiu o exageradament, els senyals acústics 44.3 25  

34.3 L

No dur les banderoles o els llums vermells preceptius quan 

sobresurti la càrrega 44.4 25  

34.4 L

 Utilitzar un dispositiu de senyals especials en un cas 

antireglamentari 44.4 25  

34.5 G

No assenyalar la seva presència, una màquina d'obres 

públiques, amb un llum intermitent o giratori de color groc-auto, 

en els casos i condicions reglamentàries 44.4 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

34.6 L

Utilitzar un dispositiu de senyals especials en condicions 

antireglamentàries 44.4 25  

34.7 G

No assenyalar la seva presència, amb un llum intermitent o 

giratori de color groc-auto, en els casos i condicions 

reglamentàries, un camió que treballa en una via pública 44.4 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

34.8 G

No assenyalar la seva presència, amb un llum intermitent o 

giratori de color groc-auto, en els casos i condicions 

reglamentàries, un vehicle específicament destinat a remolcar 

accidentals o avariats 44.4 95

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

34.9 L

Muntar o utilitzar dispositius de senyals especials sense 

autorització 44.4 25  

c Altres normes de circulació
35.1 L Dur obertes les portes del vehicle 45 25  

35.2 L Obrir les portes abans de la completa immobilització del vehicle 45 25  

35.3 L

Obrir les portes o baixar del vehicle i no haver assegurat, 

prèviament, que no implica perill o dificultat pels altres usuaris 45 25  

36.1 L

No parar el motor del vehicle quan es troba aturat a l'inferior 

d'un túnel 46 50  

36.2 L

No parar el motor del vehicle quan es troba aturat en un lloc 

tancat 46 50  

36.3 L No parar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible 46 50  

37.1 L

No utilitzar, el conductor o els ocupants del vehicle, el cinturó de 

seguretat en els casos i condicions determinats 

reglamentàriament 47 95  

37.2 L No dur el cinturó de seguretat instal·lat al vehicle 47 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

38.1 G

No utilitzar el casc de protecció, en els casos i condicions 

determinades reglamentàriament, circulant amb una motocicleta 47 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció
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38.2 G

No utilitzar el casc de protecció en els casos i condicions 

determinades reglamentàriament, circulant amb un ciclomotor 47.1 92

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

39.1 L Transitar pel voral d'emergència quan existeixi zona de vianants 49.1 25  

39.2 L Transitar a peu per la calçada havent-hi voral d'emergència 49.1 25  

39.3 L Transitar per la calçada havent-hi voral d'emergència 49.1 25  

39.4 L 

No transitar per l'esquerra de la calçada en una carretera que 

no disposi d'espai reservat per a vianants 49.2 25  

39.5 L

Transitar per les vies objecte de la llei sobre caps de bestiar 

aïllats, en bandada o ramat quan existeixi un itinerari practicable 

per via pecuària 50.1 25  

39.6 L

Transitar per les vies objecte de la llei sobre caps de bestiar 

aïllats, en bandada o ramat sense anar custodiats per alguna 

persona. 50.1 25  

39.7 L

Transitar per les vies objecte de la llei sobre caps de bestiar 

aïllats; en bandada o ramat quan existeixi una altra via 

alternativa amb una menor intensitat de circulació de vehicles 50.1 25  

40.1 G

Estar implicat en un accident de trànsit i no auxiliar o sol·licitar 

auxili per a les víctimes 51.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

40.2 G

Presenciar un accident de trànsit i no auxiliar o sol·licitar auxili 

per a les víctimes 51.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

40.3 G

Tenir coneixement d'un accident de trànsit i no auxiliar o 

sol·licitar auxili per a les víctimes 51.1 250

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

40.4 G

Estar implicat en un accident de trànsit i no oferir col·laboració 

per a evitar perills majors o danys o per a restablir, en la mesura 

del possible, la seguretat de la circulació 51.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

40.5 G

Presenciar un accident de trànsit i no oferir col·laboració per a 

evitar perills majors o danys o per a restablir, en la mesura del 

possible,  la seguretat de la circulació 51.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

40.6 G

Tenir coneixement d'un accident de trànsit i no oferir 

col·laboració per a evitar perills majors o danys o per a restablir, 

en la mesura del possible, la seguretat de la circulació 51.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

40.7 G

Estar implicat en un accident de trànsit i no oferir-se a 

col·laborar per aclarir els fets 51.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

40.8 G

Tenir coneixement d'un accident de trànsit i no oferir-se a 

col·laborar per aclarir els fets 51.1 100

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

41.1 L

Obstaculitzar la calçada amb un vehicle, per causa d'accident o 

avaria, i no senyalitzar-ho convenientment 51.2 50  

41.2 L

Obstaculitzar la calçada amb un vehicle, per causa d'accident o 

avaria, i no adoptar les mesures necessàries per a retirar-lo en 

el menor temps possible 51.2 50  

41.3 L

Obstaculitzar la calçada amb la càrrega d'un vehicle, per causa 

d'accident o d'avaria, i no adoptar les mesures necessàries per 

a retirar-la en el menor temps possible 51.2 50  

II De la senyalització
42.1 L No obeir un senyal d'obligació 53.1 50  

42.2 L No obeir una senyal de prohibició estàtica 53.1 50  

42.3 L No obeir un senyal de prohibició dinàmica (sense perill) 53.1 50  

42.4 L No obeir un senyal d'agent regulant la circulació 53.1 75  

42.5 L

No adoptar el comportament al missatge d'un senyal 

reglamentari 53.1 50  

43.1 G No obeir un senyal de prohibició dinàmica (amb perill) 125

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

43.2 G No obeir un senyal d'agent regulant la circulació (amb perill) 150

Possible suspensió del permís o 

llicència de conducció

44.1 L

Utilitzar senyals, a les vies objecte de la llei, que incompleixin 

les especificacions reglamentàries 55.3 25  

44.2 L

Utilitzar marques vials, a les vies objecte de la llei, que 

incompleixin les especificacions reglamentàries 55.3 25  

45.1.A L

No obeir l'ordre de retirada o substitució de senyals 

antireglamentaris 58.1 75  

45.1.B L

No obeir l'ordre de retirada o substitució de senyals que han 

perdut el seu objecte 58.1 75  
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45.2.A L

Instal·lar la senyalització en una via, sense permís ni causa 

justificada 58.2 75  

45.2.B L

Traslladar senyalització d'una via, sense permís ni causa 

justificada 58.2 75  

45.2.C L

Traslladar senyalització d'una via, sense permís ni causa 

justificada 58.2 75  

45.2.D L

Ocultar senyalització d'una via, sense permís ni causa 

justificada 58.2 75  

45.2.E L

Modificar senyalització d'una via, sense permís ni causa 

justificada 58.2 75  

45.3.A L Modificar el contingut dels senyals 58.3 75  

45.3.B L

Col·locar sobre els senyals plaques, cartells, marques o altres 

objectes que puguin portar confusió 58.3 75  

45.3.C L

Col·locar sobre els senyals plaques, cartells, marques o altres 

objectes que puguin reduir la seva visibilitat o eficàcia 58.3 75  

45.3D L

Col·locar sobre els senyals plaques, cartells, marques o altres 

objectes que puguin enlluernar els usuaris de la via 58.3 75  

45.3.E L

Col·locar sobre els senyals plaques, cartells, marques o altres 

objectes que puguin portar confusió 58.3 75  

45.3.F L

Col·locar a les immediacions dels senyals plaques, cartells, 

marques o altres objectes que puguin reduir la seva visibilitat o 

eficàcia 58.3 75  

45.3.G L

Col·locar a les immediacions dels senyals plaques, cartells, 

marques o altres objectes que puguin enlluernar els usuaris de 

la via 58.3 75  

45.3.H L

Col·locar a les immediacions dels senyals plaques, cartells, 

marques o altres objectes que puguin distreure l'atenció dels 

usuaris de la via 58.3 75  

III Altres

a Responsabilitat del propietari/titular del vehicle

46 MG

No identificar el conductor responsable de la infracció, el titular 

del vehicle degudament requerit per això 72.3 301

Si l'import de la multa per la 

infracció original és superior a 301 

EUR, la sanció prevista per 

aquesta infracció (per no 

identificar) es podrà graduar entre 

301 i 1.500 EUR.

b Deure d'identificació personal del conductor/infractor

47.1 G

Havent comés una infracció, negar-se a facilitar les seves 

dades personals. La primera vegada.  252  

47.2 MG

Havent comés una infracció, negar-se a facilitar les seves 

dades personals. La segona i posteriors vegades. 420

  

Les denúncies per infraccions on es preveigi la suspensió del 

permís o llicència de conducció s'hauran de trametre's a la 

Prefectura de Trànsit    

c Infraccions en estacionaments amb horari limitat (art.19 OMC)

48.1

Estacionament amb falta de comprovant horari o no per no 

col·locar-lo en un lloc visible 60

48.2

Estacionament sobrepassant el límit horari indicat en el 

comprovant. 40

48.3

Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, 

de delimitació de les places d'estacionament 60
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
  
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4, apartat o), del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius a l’ús de 
les instal·lacions esportives propietat de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, que es 
regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis relatius a l’ús de les 
instal·lacions esportives propietat de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, ja sigui en 
recintes esportius com en recintes escolars, i la participació en programes esportius 
promoguts per aquest. 
 
Article 3. Subjectes passius 
1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en endavant, LGT), que utilitzin les 
instal·lacions esportives propietat de l’Ajuntament de la Cellera de Ter o participin en 
programes esportius promoguts per aquest. 
2. Quan la utilització de les instal·lacions es realitzi de forma col·lectiva, es considerarà 
subjecte passiu al sol·licitant. 
3. Quan el subjecte passiu sigui un club o associació esportiva podrà estendre la 
utilització o servei objecte de la taxa als seus socis, però no a altres beneficiaris. 
 
Article 4. Responsables tributaris 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la LGT. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societat i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general 
en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la LGT. 
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona 
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la LGT. 
 
Article 5. Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada en la 
tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

 

2. Les tarifes esportives d’aquesta taxa seran les següents: 
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2.1. Programa d’activitats físiques esportives per adults  
 
 
 
 
 
 
 

Activitats esportives d’adults (pilates, gimnàstica de manteniment, ...) 

1 dia a la setmana 
15€ / 

matrícula 
45€ / trimestre 

2 dies a la setmana 
15€ / 

matrícula 
80€ / trimestre 

3 dies a la setmana 15€/matrícula 120€/trimestre 

*les sessions seran d’una durada mínima d’una hora 

2.2 Cursos/jornades/tornejos/competicions i qualsevol tipus d’activitat 
esportiva puntual 

Durada de 1 a 2 dies 3€/persona 

Durada setmanal 10€/persona 

Durada de més d’una setmana 20€/persona 

Torneig estiu esportiu  5€/persona 

Lliga Futbol Sala 50€/persona 

 
2.3. Usos d’instal·lacions esportives  

2.3.1 Ús de la pista poliesportiva- Pavelló 

Per activitats esportives puntuals, per hora i per grup 40€ 

Per activitats esportives puntuals de més de 6 hores 
de durada. 

200€ + un 5% de la recaptació 
bruta 

Ús sala annexa – ping pong 

Per col·lectiu i per hora 25€ 

Per persona individual i per hora 3€ 

Ús rocòdrom 

Per col·lectiu i per hora 5€ 

Per persona individual i per hora  2€ 

Ús del Camp de Futbol 11 
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Lloguer camp de futbol (lloguer mínim d’1 hora): 
Futbol 11 (tot el terreny de joc) 
(considerant la durada total del lloguer d’un partit de 
futbol de 2 h ½ = 150,00€) 
 
Futbol 7(mig terreny de joc) 
(considerant la durada total del lloguer d’un partit de 
futbol de 2 hores = 100,00€). Aquestes tarifes 
s’entenen sense perjudici del conveni subscrit entre 
l’Ajuntament de la Cellera de Ter i l’entitat esportiva 
Cellera CF 
 
Torneigs esportius de més de 6 hores, amb enllumenat 
 
 
El lloguer inclou la utilització dels vestuaris, però no 
de l’enllumenat, el qual s’ajustarà a les tarifes 
següents: 

- Enllumenat per a tot el terreny de joc 
- Enllumenat per a la meitat del terreny de joc 

60€/h 
 
 
 
 
 

50€/h 
 
 

200€ + un 5% de la recaptació            
bruta 

 
 
 

25€/hora 
15€/hora 

 

2.4 Ús per altres activitats no esportives i esdeveniments: 

Ús de tot el poliesportiu 
Ús per dies: per cada dia 200€/dia 
Ús per hores: per cada hora i grup 40€ 
Servei de Neteja, en el cas que no es realitzi per part 
de l’usuari 

175€/dia 

Ús per col·lectius d’educació en el lleure per dia 75€/dia 
 
2.5 Les tarifes publicitàries del pavelló seran les següents: 

Publicitat:  

Anuncis grossos (material a part) 60€ 

Anuncis petits (material a part) 45€ 

 

Article 6. Beneficis fiscals 
 

6.1 Exempcions: 
Resten no subjectes a la present taxa: 

a) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin per entitats sense 
ànim de lucre de la Cellera de Ter, clubs esportius locals, centre educatius locals, i 
grups organitzats de la població, sempre que sigui per l’organització d’activitats sense 
afany de lucre, sense cobrament d’entrada ni cap tipus de contraprestació econòmica 
relacionada amb les activitats a desenvolupar en aquestes instal·lacions. 
 
b) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin per entitats sense 
ànim de lucre de la Cellera de Ter amb cobrament d’entrada o que tinguin alguna altra 
contraprestació econòmica sempre que: 
� Estigui relacionada amb l’activitat a desenvolupar. 
� que serveixin per a garantir la seva supervivència i la viabilitat econòmica del propi 
acte que s’organitza. 
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Tenen la consideració d’entitats sense ànim de lucre les que constin inscrites en el 
corresponent registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i en 
el Registre Municipal d’Entitats. 

 
Fora d’aquests supòsits, la decisió de reconèixer aquest benefici fiscal correspondrà 
a la regidoria municipal d’esports de manera degudament justificada. 
 
6.2 Bonificacions: 

a) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les persones amb 
una disminució física o psíquica entre el 33% al 44%. 

b) Gaudiran d’una bonificació d’un 50% de la quota tributària les persones amb 
una disminució física o psíquica de igual o superior al 44% 

c) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les persones 
jubilades. 
d) En  les activitats esportives, organitzades per l’ajuntament,  gaudiran  d’una  
bonificació  d’un  25%  de  la  quota tributària per cada alumne inscrit, en cas de 
família nombrosa o monoparental.  
 
Per  a  optar  a  aquests  beneficis  tributaris  és  necessari  presentar  la  
següent documentació: 
 Fotocòpia del DNI, o document oficial equivalent. 
 Certificat mèdic que acrediti el tipus i grau de discapacitat, en el seu cas. 
 Llibre de família, en el seu cas. 
 Carnet de família nombrosa/monoparental. 

 
Les bonificacions contemplades en els apartats a), b), c) i d) no són acumulatives 
 

Article 7. Acreditament, declaració i ingrés: 
1. L’obligació del pagament neix, amb caràcter general, en el moment de 

sol·licitar l’ús o lloguer de la instal·lació o en el moment de fer la inscripció 
dels usuaris a les activitats físiques, els quals hauran d’abonar l’import del 
trimestre corresponent més l’import de la matricula.  

2. En e l  supòsi t d’inscripció en els programes d’activitats esportives 
posteriors  a l’inici de l’activitat, s’abonarà l’import de la matricula sencera, 
independentment del trimestre d’inscripció, més l’import de la tarifa per 
trimestre. 

3. L’abonat que tingui un trimestre pendent de pagament serà donat de baixa 
automàticament, prèvia comunicació al servei d’esports i al monitor de 
l’activitat. Per tornar a donar-se d’alta haurà de tenir pagat el rebut pendent. 

4. Per tal de donar-se de baixa de les activitats físiques, s’ha d’emplenar 
l’imprès corresponent a les oficines municipals amb anterioritat el dia 25 del 
mes anterior a l’inici del proper trimestre i s’efectuarà la suspensió del 
cobrament dels terminis a partir del trimestre següent al de la presentació de 
la sol·licitud. L’incompliment d’aquest termini determina el dret de 
l’Ajuntament per a seguir exigint la taxa de que es tracti. 

5. que no es podrà reincorporar fins que no hagi reintegrat les liquidacions 
degudes. 

6. En el supòsit d’impossibilitat d’utilització de la instal·lació sol·licitada o de 
realització d’una activitat esportiva, per prescripció mèdica, motius climatològics 
o qualsevol altre causa justificada, es procedirà a la devolució de l’import 
satisfet sempre que aquest fet es comuniqui amb antelació suficient per 
garantir el correcte funcionament de la instal·lació o activitat. 
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7. En el cas de malaltia o ingrés hospitalari de l’alumne es podrà demanar 
mitjançant sol·licitud per escrit, a les oficines municipals, una reducció del 95% 
de les quotes mentre duri aquesta situació. En aquest cas la sol·licitud anirà 
acompanyada d’un certificat mèdic justificatiu. 

8. L’ajuntament es reserva la potestat d’anul·lar algunes de les activitats 
programades si per nombre de participants inscrits no fes viable 
econòmicament la realització del curs, es consideren inviables les activitats de 
menys de 10 alumnes. 
També es podran anul·lar les activitats que degut a baixes d’alumnes, el 
nombre de participants sigui inferior el mínim per continuar fent viable la 
realització del curs. 

9. Els alumnes que efectuïn el pagament mitjançant domiciliació bancària, i 
desitgin accedir al servei un nou curs, estaran exempts de tramitar cada inici de 
curs la seva inscripció, i únicament hauran de notificar abans de finalitzar el 
curs i autoritzar /realitzar el pagament de la matrícula. 

 
Article 8. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat 
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de 
dret públic, LGT i demés disposicions d'aplicació. 
 
Article 9. Remissió normativa 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària i les disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
Disposició final única: 
Els articles 2 i 6 han estat modificats per acord del Ple de data 26 de juliol de 2016 i 
publicat edicte d’aprovació definitiva en el BOPG nº187 de 29 de setembre de 2016. 
Aquestes regeixen a partir del 29 de setembre de 2016 i es mantindran vigents fins a 
la seva modificació o derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 29 de setembre de 2016 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La secretària interventora 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA D’ART 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest norma, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a l’Escola d’Art i Hotel 
d’Entitats que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1.- La taxa regulada en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de 
les activitats desenvolupades a l’Escola d’Art i a l’Hotel d’Entitats 
2.2.- Si amb posterioritat a l’establiment d’aquesta taxa, s’iniciés la prestació del servei 
d’aquesta mateixa activitat per altres empreses privades que actualment no concorren 
en la realització d’activitats similars a les que es desenvolupen a l’Escola d’Art i a 
l’Hotel d’Entitats, la taxa es transformarà en preu públic. 
2.3.- En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, 
l’Ajuntament aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora del preu públic per 
prestació de serveis a l’Escola d’Art i a l’Hotel d’Entitats, que entrarà en vigor a partir 
de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació 
definitiva. 
2.4.- Quan la taxa per serveis a l’Escola d’Art i l’Hotel d’Entitats de caràcter periòdic 
hagin de transformar-se en preu públic, per la causa prevista en el punt 2, no serà 
precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General 
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota del preu públic coincideixin amb 
l’obligat al pagament i l’import de la taxa que substitueix. 
2.5.- El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota 
del preu públic resulti incrementat respecte de l’import de la taxa al que substitueix, 
sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter 
general. 
 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 
d’activitats a què es refereix l’article 1r. 
 
 
Article 4. Quantia 
 
La quantia de la taxa per la prestació dels serveis a l’Escola d’Art i l’Hotel d’Entitats 
regulada en aquesta ordenança  serà fixada en les tarifes continguda en els apartats 
següents, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
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4.1.1.- La tarifa per la realització de cursos i tallers a l’Escola d’Art 
 

Matricula per cursos  20€ 

Cursos de 12 sessions (2h setmanals amb un mínim de 6 
persones) 

105€ 

Curs de 12 sessions (3h setmanals amb un mínim de 6-7 
persones) 

155€ 

Cursos de 25 sessions (1h setmanal amb mínim de 6 persones) 110€ 

Cursos de 25 sessions (2h setmanals amb mínim de 6 persones) 220€ 

Cursos de 25 sessions (2,5h setmanals amb mínim de 7-8 
persones) 

250€ 

Curs de fotografia de 24 hores (3h setmanals amb un mínim de 8 
persones) 

105€ 

Curs de teatre juvenil de 12 a 16 anys de 25 sessions (1h setmanal 
mínim 12 persones) 

110€ 

Per cada hora  addicional de curs o taller programat, respecte del que està establerta la llista 
s’aplicarà una  taxa proporcional de 4€/hora addicional/persona 

Taller intensiu de cuina 5€/hora/ 
persona 

Taller intensiu de caligrafia 5€/hora/ 
persona 

Lloguer d’aula (Escola Art-Hotel d’entitats amb calefacció)  20€ 

Lloguer d’aula (Escola Art-Hotel d’entitats sense calefacció) 10€ 

 
4.1.2.-Tarifa per la realització de cursos de música: 
 
Tots els cursos de música i agrupacions seran de 32 sessions que es duran a 
terme entre els mesos de setembre de juny. 
 
Matricula per curs i agrupació (un sol pagament a l’inici del curs)................................20€ 
 
Nom del Curs Preu mensual Número alumnes Sessió 

Músics més petits 26,5€ 5 (mínim) 1h 

Orquestrina 26,5€ 5 (mínim) 1h 

Combo 31,5€ 4 (mínim) 1h 

Ampliació llenguatge 22€ 4 (mínim) 45 min. 

Coral Adults 16€ 10 (mínim) 1h 

Combo Adults 32€ 4 (mínim) 1h 

Iniciació llenguatge adults 24€ 4 (mínim) 45 min. 

Instrument 30' 46,5€ 1 30 min. 

Instrument 45' 40,5€ 2 45 min. 

Instrument 60' 35,5€ 3 1h 

Instrument Adults 30' 55€ 1 30 min. 

Instrument Adults 45' 82€ 1 45 min. 

Instrument adults en grup 45’ 50€ 2  45 min. 

Instrument Adults en grup 60’ 45€ 3 1 h 

Grup de Guitarres Adults 32€ 4 (mínim) 1h 
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Coral infantil 14€ 10 (mínim) 45 min. 

Grup de veu 22€ 5 (mínim) 45 min. 

Orffestrina 22€ 6 (mínim) 1h 

Música en família ( 8 sessions 
trimestrals)* 

60€/trimestre  1h 

Tallers, a partir de 18 anys* (8 
sessions trimestrals) 

60€/trimestre  1h 

 
*Per la inscripció dels tallers i la música en família no s’haurà d’abonar matrícula,si bé 
l’import total del taller i la música en família s’abonarà en el moment de la inscripció. 

 
4.1.3 Gestió 
 
Pel que fa als cursos de 25 sessions, s’ha de pagar el 50% de la quota més l’import de 
la matrícula abans d’iniciar el curs. El 50% restant de la quota es pagarà a l’inici del 2n 
trimestre del curs. Una vegada iniciat el 2n trimestre no serà retornable l’import del 
curs i matrícula. 
 
Els alumnes que vulguin donar-se de baixa ho hauran de notificar, per escrit, a les 
oficines municipals, com a mínim 15 dies abans d’iniciar el 2n trimestre, en aquest cas 
no se’ls hi cobrarà el 50% restant de la quota del curs. 
 
Pel que fa als cursos de menys de 25 sessions es farà el pagament del curs més 
l’import de la matrícula abans de l’inici del curs. 
 
L’ajuntament es reserva la potestat d’anul·lar alguns dels cursos programats si per 
nombre de participants inscrits no fes viable econòmicament la realització del curs o 
per baixes de professorat. 
 
També podrà anul·lar els cursos que degut a baixes d’alumnes, el nombre de 
participants  sigui inferior el mínim per continuar fent viable la realització del curs.  
 
Article 5- Beneficis fiscals 
 
Les tarifes de l’epígraf 4.1.1 tindran les següents bonificacions: 
 

 Els alumnes menors de 20 anys, tindran una bonificació del 20% de la 

quota dels cursos/tallers programats a l’Escola d’Art amb excepció del 

curs de teatre juvenil. 

 Els alumnes que estiguin jubilats tindran una bonificació del 20% de la 

quota dels cursos/tallers programats a l’Escola d’Art. 

 En cas d’inscriure’s en més d’un curs s’aplicarà una bonificació del 

15% de l’import del curs més econòmic.  

 En cas d’inscriure’s més d’un membre del mateix nucli familiar en el 

curs de teatre juvenil, s’aplicarà una reducció del 15% a partir del segon 

membre del mateix nucli familiar.  

Les tarifes de l’epígraf 4.1.2 tindran les següents bonificacions: 
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En cas d’inscriure’s més d’un membre del mateix nucli familiar en algun dels cursos de 
música ofertats, s’aplicarà una reducció del 10% a partir del segon membre del mateix 
nucli familiar. (aquesta reducció s’aplicarà sobre el preu del curs/os més econòmic).  
 
En cas d’inscriure’s en més d’un curs s’aplicarà una reducció del 50% en l’import de la 
matrícula. 
 
S’aplicarà una bonificació del 25% en la quota de la coral infantil, grup de veu i 
l’orffestrina si l’alumne està inscrit en algun altra curs que s’ofereixi a l’escola de 
música. 
 
Article 6. Acreditament, declaració i ingrés- 
 
6.1.-L’obligació de pagament de la  taxa regulada  en aquesta Ordenança neix des 
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats a l’article anterior. 
L’esmentada obligació neix des del moment de la formalització de la matrícula i 
finalitza quan es comunica la baixa mitjançant comunicació expressa que haurà de 
presentar-se a les oficines municipals per escrit amb 15 dies d’antelació abans de 
finalitzar el trimestre en curs (en el cas dels cursos de música epígraf 4.1.2). Aquesta 
baixa tindrà plens efectes en relació al meritament de la taxa a partir del següent 
trimestre a la data de sol·licitud. En el cas que la baixa es realitzi dintre d’un trimestre 
iniciat, no serà efectiva fins el proper trimestre. 
6.2.- Pel que fa als cursos de 25 sessions de l’Escola d’Art (epígraf 4.1.1),s’ha de 
pagar el 50%de la quota més l’import de la matrícula abans d’iniciar el curs. El 50% 
restant de la  quota es pagarà entre el 10 i 15 de febrer. 
Els alumnes que vulguin donar-se de baixa ho hauran de notificar, per escrit, a les 
oficines municipals, abans del 31 de gener, en aquest cas no se’ls hi cobrarà el 
50% restant de la quota del curs. Aquesta baixa tindrà plens efectes en relació al 
meritament de la taxa a partir del mes de febrer. En el cas que la baixa es realitzi 
posterior al 31 de gener, no serà retornable el 50% de la quota restant. 
6.3.- Pel que fa als cursos de menys de 25 sessions de l’Escola d’Art (epígraf 4.1.1) 
es farà el pagament del curs més l’import     de la matrícula abans de l’inici del curs, 
un cop iniciat el curs no es retornarà l’import del curs. 
6.4.- Els alumnes matriculats que no iniciïn l’activitat al setembre o l’octubre tindran 
dret a la devolució de l’import satisfet en concepte de quota, però no l’import de la 
matrícula. 
6.5.- En les baixes dels cursos que es produeixin dins del terminis fixats, en cap cas 
res retornarà l’import de la matrícula. 
6.6.- En cap cas s’admetrà la formalització d’una matrícula d’un  alumne/a amb import 
pendents de pagament, per qualsevol curs o taller anteriors. 
6.7.- En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament per dos mensualitats, 
consecutives, procedirà automàticament a la baixa de l’activitat de l’usuari, que no es 
podrà reincorporar fins que no hagi reintegrat les liquidacions  degudes. 
No obstant, si la falta de pagament  està suficientment motivada ,i amb l’informe 
favorable del servei d’assistència social del Consell Comarcal, es podrà procedirà  
l’aplaçament o fraccionament de les liquidacions pendents de pagament ,sense 
veure’s privat de l’activitat. 
6.8.- Els alumnes que efectuïn el pagament mitjançant domiciliació bancària, i desitgin 
accedir al servei un nou curs, estaran exempts de tramitar cada inici de curs la seva 
inscripció, i únicament hauran de notificar abans de finalitzar el curs i autoritzar 
/realitzar el pagament de la matrícula. 
6.9.-Les tarifes regulades a l’article anterior r4.1.2 es giraran mensualment entre                                 
el l10i15 del mes corresponent ,mitjançant domiciliació bancària en el número de 
compte facilitat que ve en el full d’inscripció, amb excepció dels tallers el seu import 
total s’abonarà en el moment de la inscripció. 

207



 5 

 
6.10.- L’ajuntament es reserva la potestat d’anul·lar alguns dels cursos programats si 
per nombre de participants inscrits no fes viable econòmicament la realització del curs. 
També podrà anul·lar els cursos que degut a baixes d’alumnes, el nombre de 
participants  sigui inferior el mínimpercontinuarfentviable la realització del curs. 
 
Vigència 
La present modificació s’aplicarà per cursos naturals, és a dir, es començarà a 
aplicarà partir del curs 2014/2015 un cop feta la tramitació reglamentària. 
 
Disposició final única 

 
Els article 4.1.1, 4.1.3 i 5 van ser modificats per acord del Ple de data 31 de maig de 
2016, publicat l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG nº187 de 29 de setembre de 
2016. Aquestes regeixen a partir del 29 de setembre de 2016 i es mantindran vigents 
fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
La Cellera de Ter, 29 de setembre de 2016 
 
Vist i plau 
L’alcalde       La secretària interventora 
 
 
David Sarsanedas i Casas     Sara Jordà i Casas 
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ANNEX PREUS PÚBLICS SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 

BLOC I  0-6m3/abonat/mes   0’3850€/m3 

BLOC II  de 6 a 12m3/abonat/mes  0’4625€/m3 

BLOC III  excés de 12m3/abonat/mes  0’6000€/m3 

Quota de servei     4,200€/mes 

Conservació del comptador    0,8905€/mes 

 

La Cellera de Ter, 2 de desembre de 2015 

 

 

L’Alcalde,  

David Sarsanedas i Serrat 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BIBLIOTECA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, per el que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per aquelles persones que es beneficiïn dels serveis o 
activitats de la biblioteca municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. La taxa regulada en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de 
les activitats desenvolupades a la Biblioteca. 
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquesta taxa, s’iniciés la prestació del servei 
d’aquesta mateixa activitat per altres empreses privades que actualment no concorren 
en la realització d’activitats similars a les que es desenvolupen a la Biblioteca, la taxa 
es transformarà en preu públic. 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, 
l’Ajuntament aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora del preu públic per 
prestació de serveis a la Biblioteca, que entrarà en vigor a partir de la data en que es 
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva. 
4. Quan la taxa per serveis a la biblioteca de caràcter periòdic hagin de transformar-se 
en preu públic, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació 
individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, coincideixin amb 
l’obligat al pagament i l’import de la taxa que substitueix. 
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota del 
preu públic resulti incrementat respecte de l’import de la taxa al que substitueix, 
sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter 
general. 
 
 
Article 3. Subjectes passius i responsables tributaris 
 
1.- Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària que sol·licitin expressament l’activitat administrativa constitutiva del fet 
imposable o quan, sense sol·licitud expressa, la provoquin o se’n beneficiïn 
directament. 
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones o entitats a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
3.- Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix l’article 43 
de la Llei General Tributària. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
1.-  La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

2.-  La tarifa d’aquesta taxa serà la següent: 
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1. Expedició de duplicat de carnet de 

Biblioteca 

 

 

2,00 € 

 

2. FOTOCÒPIES/IMPRESSIONS B/N 

(per fotocòpia) 

2.1. Còpia A4 b/n 

a) D’1 a 10 fotocòpies 

b) Més de 10 fotocòpies  

2.2 Còpia A4 color 

2.2. Còpia A3 

a) D’1 a 10 fotocòpies 

b) Més de 10 fotocòpies 

 

 

0,15 € 

0,12 € 

0,43 € 

 

0,23 € 

0,19 € 
 

 
 
3.-  L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que 
es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats a l’article anterior. 
 
 
Article 5. Infraccions i sancions 
 
En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries i de sancions 
d’aquesta taxa, regirà el que disposa la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició addicional única 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es realitzin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què es tracti. 

 

 
Disposició final única 
L’article 4 d’ aquesta Ordenança es va modificar per acord del Ple de 26 de juliol de 
2016 i va esdevenir definitivament aprovat el dia 16 de setembre de 2016. L’edicte 
d’aprovació definitiva es va publicar en el BOPG nº196 de 13 d’octubre de 2016. 
Aquesta es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
La Cellera de Ter, 16 de setembre de 2016. 
 
Vist i plau 
L’alcalde      La Secretària-interventora 
 
 
 
 
David Sarsanedas i Serrat    Sara Jordà i Casas 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29. REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PEL 
SERVEI DE CASAL D’ESTIU 
 
Article 1. Fonament legal i naturalesa 
 
D'acord amb l'establert a l'article 127, en relació amb el 41.b), ambdós del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), s'estableix el preu públic per la prestació 
del servei del casal d'estiu, que es regirà pel disposat als articles 41 al 48 del TRLRHL, 
per la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, i pel preceptuat en aquest articulat. 
 
 
Article 2. Objecte 
 
Els preus públics regulats en aquesta ordenança fiscal constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris del servei que, 
voluntàriament, sol·licitin alguna de les activitats regulades en aquesta norma. 
 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament d’aquests preus públics els pares, tutors o persones 
responsables dels infants que es beneficien del servei del casal d‘estiu d'aquest 
municipi. 
 
 
Article 4. Quota tributària 
 
“1. Els preus públics aplicables seran els següents: 
 

Casal del Juny Horari Preu 

Del 11 al 22 de juny De 15h a 17h 45€ 

   

Dates Horari Preus 

1a setmana 
Del 25 al 29 de juny 

 
 

De 9h a 13h 
 
 

De 15h a 17h 
 

Jornada complerta 

 
 

40€ (de 9h a 13h) 
 
 

23€ (de 15h a 17h) 
 

55€ (jornada complerta) 

2a setmana 
Del 2 al 6 de juliol 

3a setmana 
Del 9 al 13 de juliol 

4a setmana 
Del 16 al 20 de juliol 

5è setmana 
Del 23 al 27 de juliol 

6è setmana 
Del 3 al 7 de setembre 

 
S’oferiran aquestes opcions sempre que hi hagi un mínim de participants apuntats. 
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OPCIONS ESPECIALS DEL CASAL D’ESTIU 

Mitja jornada Jornada completa 

2 setmanes 75,00€ 2 setmanes 105,00€ 

3 setmanes 110,00€ 3 setmanes 150,00€ 

4 setmanes 145,00€€ 4 setmanes 200,00€ 

5 setmanes 180,00€ 5 setmanes 245,00€ 

 

Servei de menjador (horari de 13h a 15h) 

Usuari fix 5,50€/dia 

Usuari eventual 6,00€/dia 

S’oferirà el servei de menjador sempre que hi hagi un mínim de participants apuntats 

 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Els subjectes passius podran gaudir de les bonificacions següents: 
- El segon germà inscrit tindrà una bonificació del 25% de la seva quota. 
- El tercer germà inscrit tindrà una bonificació del 50% de la seva quota. 
 
Article 6. Pagament 
 
1.- Per formalitzar la inscripció caldrà realitzar el pagament abans del 29 de maig a 
Caixa de Girona. No s’acceptarà cap participant al casal sense haver fet l’ingrés 
bancari. 
2.- En el supòsit que el nen/a que s’hagués matriculat no hi assisteixi efectivament, no 
es retornarà ni la matrícula. Sí que es retornarà, en el seu cas proporcionalment als 
dies d’assistència, la quota, però només per períodes complerts de quinze dies. 
 
 
Article 7. Gestió i fiscalització 
 
La gestió i fiscalització dels ingressos derivats d’aquests preus públics, serà a càrrec 
dels serveis de tresoreria municipal. 
 
 
Article 8. Delegacions a la Junta de Govern Local 
 
D’acord amb els articles 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i 47 del TRLRHL, la Junta de Govern Local serà competent durant el 
transcurs de l’exercici per modificar els preus públics d’aquesta ordenança o per 
establir-n’hi de nous. 
 
 
Disposició addicional única 
 
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 

213



 

214



Página 1 de 3 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE BÚSTIES DE 
CORREU EN DOMINI PÚBLIC.  

 
Article 1. Fonaments i naturalesa 
 
D'acord amb allò disposat per l'article 127 en relació amb l'article 41 del RDL 2-2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l'Ajuntament estableix el preu públic per la utilització del servei de bústies de 
correus per les vivendes o empreses situades en disseminats del terme municipal de 
la Cellera de Ter i entitats o associacions sense ànim de lucre de la Cellera de Ter. 
 
Article 2. Objecte 
 
Els preus públics regulats en aquesta ordenança es deriven de la prestació dels 
serveis d’ús de les bústies de correus per les vivendes o empreses situades en 
disseminats del terme municipal de la Cellera de Ter als que el servei de Correus i 
Telègraf no presta el servei de distribució domiciliaria de la correspondència privada, 
així com també entitats o associacions sense ànim de lucre de la Cellera de Ter. 
 
Aquestes bústies estan instal·lades a la planta baixa de l’edifici municipal denominat 
“Hotel d’Entitats” situat a la plaça de la vila, es van instal·lar a petició de diversos veïns 
i empreses que estan en disseminats i no els hi arriba el servei de correus postal així 
com també entitats o associacions sense ànim de lucre de la Celler de Ter. 
 
Article 3. Naixement de l’obligació 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’adquireix el bé, en aquest cas la 
bústia, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, 
conforme a l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 4 Obligats al Pagament 
 
Estaran obligats al pagament del preu públic els que es beneficien del servei d’ús 
d’una bústia per rebre la seva correspondència. 
 
Article 5. Procediment de concessió del servei d’ús de la bústia i condicions. 
 
5.1 La cessió d’ús s’atorgarà per l’òrgan municipal competent, prèvia petició de 
l’interessat acompanyada de la següent documentació: 

 Fotocòpia del DNI o CIF 
 Volant d’empadronament conforme el sol·licitant resideix en l’habitatge que es 

vol donar d’alta i conforme aquest habitatge es troba en un disseminat o fora 
del nucli urbà. En el cas d’empreses document que acrediti que el domicili 
social de l’empresa es troba en un disseminat o fora del nucli urbà de la Cellera 
de Ter. 

 En el cas d’entitats o associacions sense ànim de lucre número del registre 
municipal d’entitats i associacions ciutadanes de la Cellera de Ter. 

 
5.2 Únicament es cedirà l’ús d’una bústia per edifici, amb independència del nombre 
d’habitatges o de unitats familiars que resideixin a cada habitatge i una bústia per 
entitat/associació o empresa. 
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5.3 És condició necessària per obtenir l’ús d’una bústia, que l’habitatge o empresa 
sol·licitant es trobi en un disseminat o fora del nucli urbà de la Cellera de Ter als que el 
servei de Correus i Telègraf no presta el servei de distribució domiciliaria de la 
correspondència privada. De forma excepcional i només en el cas de que el nombre 
de bústies instal·lades sigui superior al nombre d’habitatges existents en disseminats o 
fora del nucli urbà que no rebin el servei de correu postal, l’Ajuntament, si ho considera 
convenient, podrà autoritzar la cessió d’ús a propietaris o residents en altres nuclis de 
població del municipi, i s’atendran per ordre d’entrada de la petició en el registre 
general de l’ajuntament. 
 
5.3 La cessió s’atorgarà a utilitat del seu titular, i no podrà ser cedida a tercers ni 
transmesa per actes onerosos, essent prohibida, per tal motiu la seva venda. En cas 
de renuncia del titular, revertirà de forma automàtica a l’Ajuntament de la Cellera de 
Ter, restant obligat el titular a notificar-ho i retornar la clau de la bústia a l’Ajuntament. 
 
5.4 La cessió d’ús s’atorga per un termini màxim de 5 anys, a comptar de l'endemà de 
la data de formalització del corresponent document d’alta.  
El termini de la cessió tindrà, no obstant això, caràcter prorrogable, que serà 
excepcional i tindrà com a fonament aconseguir una nova cessió amb les 
modificacions que calgui introduir i sempre que no excedeixi el termini màxim legal. 
 
Article 6.- Preu  
 
El preu de cessió de la bústia s’estableix en 20€/unitat es farà en un pagament únic.  
 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat 
no es presti, es procedirà a la devolució de l’import corresponent. 
 
En cas de pèrdua de la clau, el preu de reposició d’aquesta és de 5€. 
 
Article 7. Exempcions. 
 
7.1 Estan exempts del pagament de la quota les entitats o associacions sense ànim de 
lucre inscrites en el registre municipal d’entitats i associacions de la Cellera de Ter. 

 
Article 8.- Infraccions i sancions: 
 
Tota acció u omissió de l’adjudicatari, que suposi un ús diferent a la finalitat prevista a 
l’article 1 de la present ordenança, o la producció de danys a la instal·lació o a tercers, 
suposarà l’extinció del dret d’ús de la bústia, prèvia audiència de l’interessat. Si l’acció 
u omissió ocasiona danys i perjudicis per a l'Ajuntament, aquest podrà exigir la 
corresponent indemnització, fent-ho, si escau, per la via de constrenyiment. 
 
Article 9.- La cessió d’ús s'extingirà per alguna de les causes següents: 
 

 Per falta de pagament del preu. 
 Per transcurs del termini. 
 Per la prestació, a les zones no urbanes del municipi, d’un servei de 

repartiment domiciliari de la correspondència, o la instal·lació d’apartats de 
correu, per part de “Correus i Telègraf” o per qualsevol altra empresa privada 
del sector postal. 

 Per renúncia de l’usuari . 
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 Per sanció que impliqui l’extinció del dret. 
 Per dissolució de l’entitat o associació sense ànim de lucre. 
 Per cessament de l’activitat de l’empresa. 
 Altres causes previstes en les disposicions legals aplicables. 

 
Article 10.- L’Ajuntament de la Cellera de Ter, no es farà responsable, directa ni 
subsidiàriament dels danys o deteriorament de les trameses postal que es dipositin a 
les bústies cedides; ni es fa responsable dels danys materials o morals, ni de les 
infraccions civils o penals en que pugui incorre l'usuari de la bústia pel seu ús normal o 
anormal. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Primera i única 
 
 

1. Les autoritzacions d’ús de les bústies instal·lades a la planta baixa de l’edifici 
municipal denominat “Hotel d’Entitats” situat a la plaça de la vila, atorgades abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, resten automàticament prorrogades pel 
període de 5 anys, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança. 
 
2. Els titulars de les autoritzacions esmentades en l’apartat anterior, estan obligats al 
pagament del preu establert en l’article 6 des de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor un cop complimentat el tràmit de publicació 
preceptiu i transcorregut el termini establert en l’article 65.2, en relació al 70.2 de 
la Llei 7/1985, de bases del règim local. 

 
El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expressa 

Diligència per fer constar que aquesta ordenança de preu públic es va aprovar 

inicialment per acord del Ple de data 31 de maig de 2016 i l’acord íntegre d’aprovació 

definitiva es va publicar en el BOPG nº153 de 11 d’agost de 2016. 
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ORDENANÇA REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS. 

 
 
Article 1. Fonament i Naturalesa 
 

Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la 
prestació del servei de competència local consistent en la inserció de publicitat en els 
mitjans de comunicació municipal constituïda bàsicament per anuncis publicitaris en 
l’infopoble i en el butlletí municipal que realitza l’Ajuntament de la Cellera de Ter. 
 
Article 2 .- Concepte 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin alguna de les activitats anunciades a l’article anterior. 
 
Article 3.- Naixement de l’Obligació 
 

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del 
servei o la realització de l’activitat, prèvia sol·licitud de l’autorització corresponent, si bé 
la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a 
l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
Article 4.- Obligats al Pagament 
 
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pels 
quals s’hagi de satisfer tal pagament. 
 
Article 5.- Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa 

continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
2. La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent: 

 
2.1 Per la inserció d’un logotip al infopoble. 
 
Tots els logotips tindran la mateix mida aprox. de 30x20mm i seran a una sola tinta. 
 

TARIFA ANUAL* TARIFA SEMESTRAL* TARIFA MENSUAL 
INFOPOBLE DIGITAL 

TARIFA 
MENSUAL 
INFOPOBLE 
IMPRÉS 

200€ 120€ 20€ 30€ 

 
*La tarifa anual inclou 12 anuncis-logotips en l’infopoble digital i 6 anuncis-logotip en 
l’infopoble imprès. 
*La tarifa semestral inclou 6 anuncis-logotip en l’infopoble digital i 3 anuncis-logotip en 
infopoble imprès. 
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Només hi ha capacitat per 5 anuncis-logotip, en el cas que hi hagin més sol·licituds 
que espais disponibles s’atendran per ordre d’entrada de la sol·licitud. Les que quedin 
fora passaran en situació de llista d’espera. 
 
2.2 Per la inserció d’un anunci al Butlletí Municipal: 

 
MIDA ANUNCI TARIFA ANUAL* TARIFA SEMESTRAL* 

½ Pàgina (21x14,85 cm) 400€ 250€ 

Faldó (21x9 cm) 200€ 125€ 

Logotip (30x20 mm) 50€ 30€ 

 
*La tarifa anual inclou 2 anuncis en els dos butlletins municipals. 
*La tarifa semestral inclou 1 anuncis en uns dels dos butlletins municipals que 

s’editen. 
 
2.3 Per la inserció de publicitat en el programa de festa major 
 

ANUNCI  en el programa 
de festa major 

MIDA PREU PÚBLIC 

1/8 pàgina 30,00€ 

¼ pàgina 60,00€ 

½ pàgina 120,00€ 

Pàgina sencera 300,00€ 

Interior 
Portada/contraportada, 
pagina sencera 

500,00€ 

 Contraportada exterior, 
pàgina sencera 

800,00€ 

 
Article 6. - Cobrament 
 
6.1 L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o 
la realització de l’activitat especificades a l’article anterior. 

 
6.2 El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment en què la sol·licitud 
d’inserció de publicitat sigui acceptada per l’Ajuntament. 

 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat 
no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent. 
 
El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació. 
 
Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment de constrenyiment. 
 
Article 7.- Bonificacions 
 
Podran gaudir d’una bonificació fins el 100% de la tarifa la publicació d’anuncis que 
fessin referència a campanyes cíviques realitzades per entitats sense ànim de lucre. 
Aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat i valorada i aprovada per 
la Junta de Govern Local 
 
Article 8.- Altres condicions generals de contractació 
 
8.1 Cal disposar del material a anunciar quinze dies abans de la seva publicació 
 

219



 

 

 

8.2 L’Ajuntament de la Cellera de Ter es reserva el dret de rebutjar aquells anuncis 
publicitaris que pel seu contingut es consideri oportú dur a terme aquesta determinació 
 
8.3 Per causes de força major, l’Ajuntament de la Cellera de Ter pot variar els 
emplaçaments o suspendre temporalment o totalment la inserció, informant-ne al client 
amb prèvia antelació. 
 
Disposició addicional 
 

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es gravaran 
amb l’IVA corresponent. 

 
Disposició final 
 
L’acord d’establiment d’aquest preu públic va ser adoptat i la seva ordenança va ser 
aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016 
i començarà a regir a partir del dia 19 de maig de 2016, i seguirà en vigor fins que 
s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament. 
L’article 2.3 es va introduir per acord del Ple de la corporació de data 28 de març de 
2017. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 31. REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’ESPAIS MUNICIPALS 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

1. Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de 

conformitat amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del 

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, l’Ajuntament de la Cellera de Ter estableix el preu públic per a l’ús de 

les diferents sales i dependències municipals, especificades en les tarifes regulades a 

l’article 4rt. d’aquesta Ordenança. 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús o aprofitament especial dels espais i 

locals dels edificis municipals detallats al paràgraf 4t.- següent. 

Article 3r. Obligats al pagament 

Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats a favor dels 

quals s’acordi la cessió d’ús dels locals de propietat municipal, o els que es beneficiïn 

de l’aprofitament, si és que es aquest es va dur a terme sense l’autorització 

corresponent. 

Article 4. Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda a l’apartat següent i per hora i/o fracció.  
 

Edifici Espai Preu €/hora 

Ajuntament  Sala de Plens    20€/hora 

Sala del 2n pis 30€/hora 

Escoles velles Pasteral Aula audiovisual 20€/hora 

Sala de reunions 10€/hora 

CEIP Juncadella Menjador i cuina 40€/hora 

Escola bressol Aula dormitori 20€/hora 

Espai Jove Tot l’espai 70€/dia 

 
Aquests preus no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància que són a 
càrrec de l’entitat o persona organitzadora. 
 
4.2 Material complementari 
 
Els preus anteriors comprenen únicament la utilització en sí de les sales, i 
s’estableixen els següents preus pels serveis o utilització de material complementari 
consistent en: 
 

Utilització de l’equipament d’ordinador 40€ 

Projector i pantalla 75€ 

 
Aquest preu no es calcula per hora sinó per utilització del material per tot el temps que 
duri l’ocupació de les sales o en tot cas per dia. 
 

221



2 

 

4.3 Taules i Cadires: 
 

Quantitat de cadires Preu total 

1 a 50 21,00€ 

51 a 100 36,00€ 

101 a 150 45,00€ 

151 a 200 48,00€ 

201 a 300 54,00€ 

301 a 400 60,00€ 

Quantitat de taules Preu total 

1  5€ 

1 a 5 17,50€ 

5 a 10 30,00€ 

10 a 15 37,50€ 

15 a 30 60,00€ 

 
Aquests preus no inclouen el transport ni la col·locació, que aniran a càrrec de la 
persona o entitat sol·licitant. 
 
Article 5. Fiances 
 
Seran requisits indispensables i necessari per la utilització dels serveis o espais 
sol.licitats el dipòsit d’una fiança de 30€ per fer front a les despeses de neteja en el cas 
que l’hagin dut a terme i/o per cobrir qualsevol desperfecte que es pugui produir a la 
instal·lació.  
 
En el cas de cessió de projector i la pantalla, la fiança serà de 50€. La fiança es 
dipositarà a les oficines de l’Ajuntament, abans de l’inici de l’activitat i serà retornada , 
previ descompte del preu del servei, després de comprovar l’estat de les instal·lacions, 
béns, equipaments, electrodomèstics i maquinària, deduint, en el seu cas, a part del 
preu, l’import de les reparacions o neteja que hagués estat necessària. 
 
En el cas que la fiança no cobrís el preu, les reparacions o la neteja es reclamarà el 
sol·licitant la diferència fins a cobrir la totalitat de les despeses corresponents.  
 
En el cas d’entitats o associació sense ànim de lucre inscrita en el registre municipal 
d’entitats i associacions de la Cellera de Ter se’ls hi eximeix la presentació de la 
fiança. 
 
Article 6. Bonificacions i exempcions 
 
6.1 Estan exempts del pagament de la quota els subjectes passius que es detallen a 
continuació: 
 

a) Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organisme autònoms, les 
societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, per 
actes d’interès general, que puguin comportat un benefici o siguin d’interès pel 
municipi de la Cellera de Ter. 

b) Centre educatius públics de la Cellera de Ter. 
c) Les entitats, empreses o particulars quan organitzin activitats formatives o 

divulgatives gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. 
d) Institucions i/o entitats amb les quals existeixi un conveni específic que així ho 

determini. 
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e) Les entitats o associacions sense ànim de lucre inscrites en el registre 
municipal d’entitats i associacions de la Cellera de Ter, sempre que es tracti 
d’una activitat oberta al públic sense cobrament d’entrada o quota o de la 
realització d’activitats pròpies de l’entitat. 

f) Les entitats culturals degudament inscrites al Registre d'Entitats Municipals per 
les seves activitats d'assaig. 

 
6.2 Podran atorgar-se les bonificacions que a continuació es detallaran, en funció del 
subjecte passiu que demana l’autorització, caràcter o finalitat de l’activitat que es 
proposa desenvolupar i el seu grau d’interès públic, general i específic per als veïns i 
residents de la Cellera de Ter. 
 
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades i justificades per l’interessat 
qui, a l’efecte, aportarà la documentació que consideri adient. 
 

a) Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre inscrita en el 
registre municipal d’entitats i associacions de la Cellera de Ter, i és una 
activitat oberta al públic amb cobrament d’entrada o quota: bonificació 80% 

b) Si el sol·licitant és persona física o jurídica que actuï sense afany de lucre i 
amb seu al municipi de la Cellera de Ter i és una activitat oberta al públic amb 
cobrament d’entrada o quota: bonificació 75%. 

c) Si el sol·licitant és persona física o jurídica que actuï sense afany de lucre amb 
cobrament d’entrada: bonificació 50% 

 
Per poder gaudir de les bonificacions anteriors és condició necessària que el 
sol·licitant estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’administració local i 
que no tingui cap obligació de contingut econòmic pendent de liquidar a favor de 
l’Ajuntament de la Cellera de Ter. 
 
Article 7. Condicions d’utilització 
 

a) L’usuari ha de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil segons la 
normativa vigent. 

b) L’usuari és, a tots els efectes, responsable civil pels desperfectes ocasionats 
en les sales en l’exercici de l’activitat. 

c) L’usuari no es troba en relació de dependència respecte l’Ajuntament als 
efectes del que disposa l’article 120 del vigent Codi Penal 

d) L’entitat sol·licitant es farà càrrec d’obtenir els drets d’autor corresponents, això 
com de la liquidació de l’SGAE, en cas pertinent. 

 
Article 8. Normes de gestió 
 

a) Per tal de concedir la cessió de l’espai i/o material municipal, cal presentar una 
instància de sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de la Cellera de Ter. 

b) La Liquidació del preu públic es practicarà en la mateixa resolució en que 
s’autoritza l’ús especial i haurà de fer-se efectiva, en tot cas, abans de l’inici 
d’aquest. 

c) Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat. 

d) Quan, per causa de la utilització, els béns municipals detallats en aquesta 
ordenança es resultessin malmesos o amb desperfectes, el titular de 
l’autorització, sense  perjudici  del  pagament  del  preu  públic  corresponent,  
restarà  obligat  al reintegrament  total  de  les  despeses  de  reconstrucció  o  
reparació  dels  danys causats. 
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Article 9è. Obligació de pagament 
 

a) L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en 
el moment de sol·licitar l’autorització d’ús dels espais o locals municipals. 

b) Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que el sol·licitant coneix 
l’estat del equipament que sol·licita, i s’obliga en aquest acte a no fer cap 
reclamació al efecte. 

c) El  pagament  del  preu  públic  es  realitzarà  mitjançant  ingrés  directe  en  la  
Tresoreria municipal. 

 

Article 10. Remissió normativa 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’estarà al 
que al respecte determinin, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la Llei de Taxes i preus públics i la resta de disposicions concordants. 
 

Disposició final 
 
La present ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió 

celebrada el dia 29 de març de 2016, publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial 

de la Província de Girona nº 107 de data 6 de juny de 2016 i començarà a regir a partir 

del dia 6 de juny de 2016, i seguirà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o 

modificació expressa per l’Ajuntament. 

La Cellera de Ter, 5 de setembre de 2016 

 

Vist i plau,  

 

L’alcalde,        La secretària – interventora,  

David Sarsanedas i Serrat     Sara Jordà i Casas 
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